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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002520-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LUPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA HOLANDA JORDAO BORGES OAB - RO6561 (ADVOGADO)

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

 

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

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

sob Id 14460400; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

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

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002922-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COCCO (RÉU)

NELSON JOSE COCCO (RÉU)

MARCIO ROQUE (RÉU)

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER (RÉU)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda à distribuição da 

Carta Precatória sob Id 14389538, observada a devida vinculação dos 

documentos necessários, apresentando comprovante no prazo de 15 

(quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000717-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MARCOS BERTOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000717-64.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: WILSON 

MARCOS BERTOLO Vistos. Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Municipal contra Wilson Marcos Bertolo, todos 

devidamente qualificados. Entre um ato e outro, a parte exequente, se 

manifestou nos autos, pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 

924, II, do CPC, ante ao pagamento do débito (id 12864707). Vieram-me os 

autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

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

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

efetuou o pagamento do débito objurgado. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, 

considerando que foi satisfeita a obrigação. Concedo o executado no 

pagamento das custas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15. Proceda-se o 

levantamento da penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe. 

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

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

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

necessário. Alta Floresta-MT, 26 de julho de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002624-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DAVID PEREZ (AUTOR)

ENEDINA PERES DAVID (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GVA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002624-74.2018.8.11.0007. AUTOR: 

CANDIDO DAVID PEREZ, ENEDINA PERES DAVID RÉU: GVA 

INCORPORACOES LTDA Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte indicada no polo passivo da demanda não é legítima, haja vista que 

por se tratar de ação usucapienda o legítimo é quem possui a propriedade 

do imóvel. Ademais, constata-se pelos documentos juntados aos autos, 

que o proprietário do imóvel é a empresa Cotia, consoante certidão do 

Cartório de 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta-MT 

e mesmo sobrevindo à informação, trazida pela parte autora, de que a 

empresa indicada tenha adquirido as obrigações do imóvel, não foi 

comprovado este fato na inicial, razão pela qual resta obstado o 

recebimento da exordial. Ocorre que, de primeira análise, os documentos 

não comprovam a propriedade do imóvel em relação à empresa GV 

Incorporações Ltda., portanto, não está configurada a legitimidade passiva 

desta, logo, caberia à extinção do feito nos moldes do art. 330, inciso II c/c 

art. 485, inciso I, ambos do CPC/15. Por fim, não há pedido de Justiça 

Gratuita nos autos, sendo que não foram juntados os comprovantes de 

pagamento das taxas e custas processuais. Contudo, com o intuito de 

evitar decisões surpresas, com fundamento no art. 10 do CPC/15, 

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial, nos termos do art. 321 do mesmo diploma legal, sob pena de 

extinção da demanda. CONSIGNA-SE que no prazo acima assinalado, a 

parte autora deverá juntar aos autos os comprovantes de pagamentos 

das taxas e custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 25 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002622-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA PERES DAVID (AUTOR)

CANDIDO DAVID PEREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GVA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002622-07.2018.8.11.0007. AUTOR: 

CANDIDO DAVID PEREZ, ENEDINA PERES DAVID RÉU: GVA 

INCORPORACOES LTDA Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte indicada no polo passivo da demanda não é legítima, haja vista que 

por se tratar de ação usucapienda o legítimo é quem possui a propriedade 

do imóvel. Ademais, constata-se pelos documentos juntados aos autos, 

que o proprietário do imóvel é a empresa Cotia, consoante certidão do 

Cartório de 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta-MT 

e mesmo sobrevindo à informação, trazida pela parte autora, de que a 

empresa indicada tenha adquirido as obrigações do imóvel, não foi 

comprovado este fato na inicial, razão pela qual resta obstado o 

recebimento da exordial. Ocorre que, de primeira análise, os documentos 

não comprovam a propriedade do imóvel em relação à empresa GV 

Incorporações Ltda., portanto, não está configurada a legitimidade passiva 

desta, logo, caberia à extinção do feito nos moldes do art. 330, inciso II c/c 

art. 485, inciso I, ambos do CPC/15. Por fim, não há pedido de Justiça 

Gratuita nos autos, sendo que não foram juntados os comprovantes de 
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pagamento das taxas e custas processuais. Contudo, com o intuito de 

evitar decisões surpresas, com fundamento no art. 10 do CPC/15, 

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial, nos termos do art. 321 do mesmo diploma legal, sob pena de 

extinção da demanda. CONSIGNA-SE que no prazo acima assinalado, a 

parte autora deverá juntar aos autos os comprovantes de pagamentos 

das taxas e custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 25 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000479-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. Y. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000479-45.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE ARAUJO YAMASHITA REQUERIDO: 

DIRCEU FERREIRA GARCIA Vistos. Cuida-se de ação de guarda e 

regulamentação do direito de visitas com alimentos c/c pedido de liminar 

ajuizada por Maria Aparecida de Araújo Yamashita e Gustavo Yamashita 

Garcia representado por sua genitora Sra. Maria contra Dirceu Ferreira 

Garcia, todos qualificados nos autos em epígrafe. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Recebida a inicial, foi determinada a realização 

de estudo psicossocial, designando ainda audiência de conciliação, 

deferindo, também, os benefícios da Justiça Gratuita (Id. 12190055). A 

conciliação foi infrutífera. Ao Id. 13770728 as partes informaram a 

autocomposição, requerendo a homologação da transação, consignando 

que a guarda do menor ficará com a avó materna Sra. Erci Bernardo 

Araújo, sendo que ambos os genitores irão prestar alimentos, 

estabelecendo ainda o regime de visitas. Instado a se manifestar o 

Ministério Público opinou pela homologação do acordo entabulado entre as 

partes, bem como que a equipe do Conselho Tutelar e CRAS de 

Carlinda-MT continuasse a acompanhar a família pelo período de 03 (três) 

meses (Id. 14182811). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, ressalvo que a 

legislação processual garantiu um enfoque maior em relação às 

manifestações de vontades das partes, podendo estas transigir 

amparadas no texto legal, conforme se verifica no art. 694 do CPC/15. 

Assim, diante do parecer ministerial favorável a homologação do acordo, e 

considerando que o acordo preserva suficientemente os interesses do 

menor, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

legais o acordo celebrado entre as partes (Id. 13770728), cujas cláusulas 

e condições passam a fazer parte integrante da presente sentença. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, 

§ 3º, do CPC) e sem condenação em honorários advocatícios. Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE termo de guarda definitivo em 

favor da avó materna Sra. Erci Bernardo Araújo, em relação ao menor 

Gustavo Yamashita Garcia. INTIME-SE a parte requerida para comparecer 

á Secretaria da 1ª Vara a fim de assinar o respectivo termo. Por medida de 

cautela DETERMINO que o CREAS e o Conselho Tutelar da cidade de 

Carlinda-MT acompanhe a família pelo período de (03) três meses, 

juntando os relatórios mensalmente aos autos e após findo o lapso de 

acompanhamento, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para parecer no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, após o cumprimento das deliberações 

acima, ARQUIVE-SE mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 24 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001327-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PAVEI OAB - SC35463 (ADVOGADO)

JULIANO DO NASCIMENTO OAB - SC35775-O (ADVOGADO)

RAMIREZ ZOMER OAB - SC20535 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001327-32.2018.8.11.0007. AUTOR: 

JOAO BATISTA RODRIGUES RÉU: NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - 

ME Vistos. Diante da manifestação da parte requerida, INTIME-SE o autor, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto a realização 

de audiência de conciliação, haja vista que o ato apenas não se realizará 

com a expressa manifestação de ambas as partes (art. 334, § 4º, inciso I, 

do CPC). CONSIGNE-SE que a inércia presumirá na concordância de 

cancelamento da audiência. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 30 de julho 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001630-46.2018.8.11.0007. AUTOR: 

MANOEL SILVA JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos verifico que 

ambas as partes manifestaram desinteresse na realização de audiência 

de conciliação, pugnando pelo cancelamento do ato, assim, diante da 

hipótese do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, a cancelo. Em prosseguimento 

ao feito, INTIME-SE a parte autora, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Ciência as partes. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 30 de julho 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002088-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VERISSIMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002088-63.2018.8.11.0007. AUTOR: 

PAULO VERISSIMO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos 

verifico que ambas as partes manifestaram desinteresse na realização de 

audiência de conciliação, pugnando pelo cancelamento do ato, assim, 

diante da hipótese do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, a cancelo. Em 

prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte autora, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Ciência as partes. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 30 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

NILTON DE SOUZA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)
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Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

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

Requerida sob Id 14475988; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE FERNANDO LOPES VIEIRA OAB - SP356388 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA TRATOR PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

Correspondência Devolvida sob Id 14480804, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7661 Nr: 123-68.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Estrela da Borracha Comercial Ltda, Geraldo João da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Silva & Cia Ltda, Marcos Cândido da Silva, 

Roberto Cesar Gracino

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

OAB:5091-B

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

OAB:3624/MT

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

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

parte requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53154 Nr: 5191-81.2007.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelza de Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Cristina Iziliano Malaquin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

de Justiça encartada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140867 Nr: 3427-45.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

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

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8506-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:MT 12.333

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141347 Nr: 3716-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Almeida

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT formulado José de Almeida e 

CONDENO a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., nos 

seguintes termos: a) Ao PAGAMENTO de verba indenizatória proporcional 

ao dano do requerente no valor de 4.556,25 (quatro mil e quinhentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), quantia esta que deverá 

ser corrigida monetariamente a partir da data do acidente (20/02/2014) até 

a data do efetivo pagamento remanescente, pelos índices legais (Súmula 

43 do STJ; Sobre o tema: TJ-MG - AC: 10134110085898001 MG, Relator: 

José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2016, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017) e sobre a qual 

deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe de um por 

cento (1%) ao mês até a data do efetivo pagamento (Súmula 426 do STJ). 

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, RESOLVENDO O 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Tendo em vista o 

teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, mesmo havendo 

sucumbência recíproca, pelas razões consignadas no bojo desta decisão, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142476 Nr: 4360-18.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Aparecido Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

sobre o laudo pericial juntado aos autos.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140865 Nr: 3425-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 
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DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112110 Nr: 643-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Dall Amaria dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nilton de 

Souza Arantes - OAB:10865/MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

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

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

CNGC/TJMT.

2. INTIME-SE o Município de Alta Floresta-MT, na forma do artigo 535 do 

CPC/2015, por meio de seu representante judicial, para querendo, 

impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias (observando-se que, 

com relação ao Município, conforme artigo 534, § 2°, não se aplica multa).

 3. Impugnada a execução, na forma do item “2” CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade e façam os autos CONCLUSOS.

4. Se decorrido o prazo de que trata o item “2”, sem impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e após REQUISITE-SE o pagamento ao Município 

executado, na forma do artigo 535, inciso II, do CPC/15).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140784 Nr: 3361-65.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT ajuizada 

por Juliano dos Santos contra Seguradora Líder – DPVAT, todos 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

Após o recebimento da inicial, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência do feito, com sua ulterior extinção (fls. 40/41).

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Analisando o feito, verifico que a parte requerida apesar de devidamente 

citada, deixou fluir “in albis” o prazo para apresentação da contestação 

(fls. 34), o que ensejou a decretação de sua revelia (fls. 35/35v), razão 

pela qual não se aplica a regra do artigo 485, § 6º, do CPC/15, tendo em 

vista que a extinção do presente feito independe de sua concordância.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais (art. 90 do 

CPC/15), contudo, ficarão com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo 

prazo do art. 98, § 3º, do NCPC, eis que o feito tramita sob o pálio da 

Justiça Gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

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

dispõe a CNGC/MT.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143723 Nr: 5004-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando Soares da Cunha

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

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

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT formulado Hildebrando Soares 

da Cunha e CONDENO a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A., nos seguintes termos: a) Ao PAGAMENTO de verba 

indenizatória proporcional ao dano do requerente no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), quantia 

esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do acidente 

(07/07/2015) até a data do efetivo pagamento remanescente, pelos índices 

legais (Súmula 43 do STJ; Sobre o tema: TJ-MG - AC: 10134110085898001 

MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2016, 

Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017) e 

sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação (25/01/2016 

– AR) no importe de um por cento (1%) ao mês até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 426 do STJ). Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. Tendo em vista o teor do artigo 86, parágrafo único, do 

CPC/15, mesmo havendo sucumbência recíproca, pelas razões 

consignadas no bojo desta decisão, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

estes em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140860 Nr: 3420-53.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eusânia Pereira Neves

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

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

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 9 de 1001



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126091 Nr: 3056-18.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

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

de Araujo, Cleci Santos da Rocha, Marlene Lião Santos

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

Grosso - OAB:

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, não havendo matéria preliminar 

suscitada ou apelação adesiva, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para 

apreciação do recurso interposto, com as homenagens deste Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125521 Nr: 2667-33.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Aparecida Gonçalves Paganotti

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133640 Nr: 7093-88.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Alves Leandro

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Compulsando os autos verifico que assiste razão a parte autora em 

requerer a complementação do laudo pericial, haja vista que o perito não 

respondeu aos quesitos de fl. 52.Posto isto, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação do requerido, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, complementar o laudo, sob pena de redução do valor de 

honorários periciais (art. 465, § 5º do CPC).Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestem-se quanto à complementação do laudo, 

certificando-se a Secretaria da Vara.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38320 Nr: 3780-71.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Wander Luiz Pereira, Dezulina Bernardino Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Analisando os autos, constato que há ocorrência de erro material na 

decisão retro, uma vez que tratou de expedição de Precatório/ RPV, 

quando na verdade se trata de expedição de alvará judicial para 

levantamento de valores.

Ante o exposto, retifico a decisão de fls. 220/222 para substituir a 

determinação de expedição de Precatório/RPV pela expedição de alvará 

de para o levantamento de valor depositado na Conta Judicial à fl. 219, 

transferindo a quantia de 40% (quarenta por cento) daquele valor, para a 

conta corrente da advogada, indicada à fl. 216, e o restante (60%) para a 

conta da parte autora, indicada à fl. 214.

Cientifique-se pessoalmente a parte autora acerca da liberação de valor, 

referente aos honorários contratuais, em favor de sua advogada 

constituída nos autos, nos termos do artigo 450 da CNGC/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 1947 Nr: 76-07.1992.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oficina Miguel dos Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira e Carvoaria Parra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscelino Schwartzhaupt - 

OAB:25802/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio José General - 

OAB:3.848/MT

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Apesar da certidão de fls. 95 atestar que o endereço do exequente não é 

atendido pelos serviços dos Correios, inexiste nos autos qualquer 

informação neste sentido. Assim, renove-se o ato de intimação de pessoal 

do exequente, nos termos do despacho de fls. 94.

Caso aporte nos autos informação quanto à impossibilidade do 

cumprimento do ato, desde já, determinado a expedição de carta 

precatória para o devido cumprimento do despacho de fls. 94.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5719 Nr: 259-02.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo & Gelatti Ltda, Juarez Gelatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Feliciano de Deus Nery - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.(...)DISPOSITIVO.Ante 

tudo quanto exposto, CONHEÇO os presentes embargos, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, por não haver qualquer omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na r. sentença, conforme consignado no bojo 

desta decisão, mantendo, assim, incólume a r. sentença.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95877 Nr: 4263-91.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira Chagas Ltda ME, Edvaldo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Cristina Cibeli de Souza Serenza - 

OAB:5.678/MS, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8.184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Defiro o pedido de fls. 116, tendo em vista o resultado frutífero da consulta 

realizada via sistema renajud (fls. 99).

Expeça-se o competente mandado para que seja efetivada a penhora do 

bem móvel encontrado via Sistema Renajud (fls. 99), em conforme com as 

regras do artigo 13 da Lei de Execução Fiscal e artigo 838 do CPC/15, 

devendo o ato ser cumprido no endereço indicado pela parte exequente 

às fls. 116.

Lavre-se o respectivo termo.

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16 da Lei de Execução Fiscal 

c/c artigo 841 do CPC/15).

Com relação ao pedido de vistas dos autos formulado pelo executado 

Edivaldo (fls. 111), com fundamento no artigo 107, II, prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113410 Nr: 1944-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sousa Ind.e Com. Exportação de Madeiras 

Ltda-ME (Sousa Ind e Com e Exp. Madeiras, Antonio Pereira de Sousa, 

Heverson Ferreira Santana, Simone Tavares Galeski Santana

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

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Defiro o pedido de citação às fls. 129 no endereço indicado.

Infrutífera a citação, INTIME-SE a parte exequente para indicar o endereço 

atualizado dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132228 Nr: 6355-03.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT, Rafael Leite 

Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT formulado por Adelia da Silva 

Moraes e CONDENO a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S.A., nos seguintes termos: a) Ao PAGAMENTO de verba indenizatória 

proporcional ao dano do requerente no valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), quantia esta que 

deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do acidente 

(17/03/2015) até a data do efetivo pagamento remanescente, pelos índices 

legais (Súmula 43 do STJ; Sobre o tema: TJ-MG - AC: 10134110085898001 

MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2016, 

Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017) e 

sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação (25/01/2016 

– AR) no importe de um por cento (1%) ao mês até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 426 do STJ). Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. Tendo em vista o teor do artigo 86, parágrafo único, do 

CPC/15, mesmo havendo sucumbência recíproca, pelas razões 

consignadas no bojo desta decisão, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

estes em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143826 Nr: 5080-82.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Souza

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141275 Nr: 3663-94.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudirene Gomes Pinto de Sales

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

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

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

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

manifeste em relação ao laudo pericial juntado aos autos.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140869 Nr: 3429-15.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgenaldo Ferreira da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

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

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, João Carlos 

Petrucci Junior - OAB:17.452/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:MT 12.333

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

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

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 93642 Nr: 1790-35.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jansen & Martins Ltda - ME, Cleberson Miguel Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista o pedido de levantamento (fls. 268/269), intime-se a parte 

contrária à se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias na formado 

provimento 68 do CNJ.

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

voltem-me conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 6849 Nr: 343-66.1998.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do 

Estado MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Henrique Florent Vaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Pereira Schmidt - 

OAB:11.361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º, do 

CPC/15, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 

2015.CONDENO a exequente ao pagamento de custas processuais. Sem 

condenação em honorários, pois não consta nos autos manifestações de 

patronos do executado.Proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se 

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

ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116709 Nr: 4889-08.2014.811.0007

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJR, NL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:17.811-0 MT, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Cuida-se de cumprimento de sentença de alimentos proposto por Stefabu 

Laureth Rozzatti representada por sua genitora Neide Laureth contra 

Cleber José Rozzatti, todos devidamente qualificados.

O pedido veio instruído com diversos documentos.

Às fls. 63/64 as partes informaram ao Juízo que se autocompuseram, 

pugnando pela homologação do acordo.

O Ministério Público à fl. 65 opinou pela homologação do pacto, suspensão 

do processo em relação ao rito da prisão civil, além da intimação da parte 

exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito pelo rito 

da penhora.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, ressalvo que a legislação processual garantiu um enfoque 

maior em relação às manifestações de vontades das partes, podendo 

estas transigirem amparadas no texto legal, conforme se verifica no art. 

694 do CPC/15.

Assim, diante do parecer ministerial favorável a homologação do acordo, e 

considerando que o acordo preserva suficientemente os interesses do 

menor, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

legais o acordo celebrado entre as partes (fls. 63/64), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

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

Sem condenação em honorários advocatícios e sem custas processuais, 

nos termos do art. 1.046 da CNGC-MT.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com 

as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98174 Nr: 6739-05.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Aparecido de Oliveira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando que o documento apresentado pela parte executada não 

demonstra efetivamente que a constrição judicial recaiu sobre conta 

poupança, muito menos indica qual o Banco (fls. 60), intime-se o 

executado para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documento hábil que 

contenha os dados necessários, tais como o nome da instituição 

financeira, o tipo de conta (corrente ou poupança), bem como os dados do 

titular.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105971 Nr: 1227-70.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido Pereira, Rosângela 

Galego Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067-MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

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

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

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

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121050 Nr: 8278-98.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Leonel Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de pedido de requisição de informações junto aos Sistemas 

Bacenjud, Infojud, Renajud e Siel, visando encontrar o atual endereço da 
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parte executada.

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

de esgotar todos os meios de encontrar o endereço atualizado da parte 

executada, sendo certo que o indeferimento do pleito é à medida que se 

impõe.

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

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

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

de diligenciar em buscada garantia de seu crédito.

Nesta senda, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado 

nos autos que o exequente não demonstrou esforços suficientes a 

ensejar o deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido.

Posto isto:

1) INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens certos e determinados passíveis de penhora da parte 

executada, sob pena de arquivamento, nos moldes do art. 921, inciso III, §

§1º e 2º, do CPC/15.

2) Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102751 Nr: 4338-96.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Pereira Rueda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Em detida análise dos autos, verifico que assiste razão a exequente. 

Assim, acolho o pedido de fls. 122 em sua integralidade.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102562 Nr: 4031-45.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Pereira Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moto Honda da Amazonia Ltda, Alta Floresta 

Motos Ltda.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josélia Francisco - 

OAB:OAB/SP 230.606, KALIANDRA ALVES FRANCHI - OAB:14527, 

Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas 

- OAB:MT 8014, Renato Rodrigues Coutinho - OAB:14.393-MT

 Vistos em correição.

1. Diante da escusa retro do perito nomeado, nomeio, em substituição, nos 

termos do art. 466, do CPC/15, o Engenheiro Mecânico e de Segurança do 

Trabalho, Sr. Almir José Lenzi – CREA/MT nº 120861448-7 – podendo ser 

encontrado no endereço Rua Clara Nunes, 46, Módulo II, Juína/MT, CEP 

78320-000, para realização da perícia, mantendo as demais 

determinações contidas na decisão de fls. 202/203 inalteradas.

2. DILIGENCIE a Secretaria de Vara no sentido providenciar a abertura de 

novo volume, devendo observar o art. 337 da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113906 Nr: 2385-29.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilda Nunes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA, 

Whirlpool S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Zucca Neto - 

OAB:154.694 SP, Ellen Cristina Gonçalves Pires - OAB:17.603/A-MT, 

HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - OAB:10.095/MT, 

Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523, Rodrigo Henrique Tocantins - 

OAB:RJ79.391

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que a parte executada efetuou o pagamento voluntário nos 

autos, assim, verifico que neste caso em específico não se aplica o 

disposto no provimento 68 da CCJ-MT, portanto, excepcionalmente, deixo 

de intimar a parte contrária quanto ao levantamento dos valores 

depositados em Juízo.

Portanto, nos termos do art. 526, § 1º do CPC, EXPEÇA-SE o competente 

alvará para liberação da quantia deposita nos autos, da forma requerida à 

fl. 194.

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

dias, se manifeste quanto ao pedido de complementação do valor a ser 

depositado.

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

INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o 

que entender de direito, devendo a Secretaria da Vara se certificar quanto 

ao necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 14192 Nr: 2109-52.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral, IZABETE CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Compulsando os autos verifico que a demanda permaneceu no arquivo 

provisório por um longo período, até que o exequente peticionou no 

processo informando a substituição de seus patronos, no entanto, já havia 

transcorrido mais do que 05 (cinco) anos desde o arquivamento dos 

autos.

Assim, postergo a análise dos pedidos e com fundamento no § 5º do 

artigo 921 do CPC/15, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual prescrição 

intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66247 Nr: 5784-42.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Trata-se de execução de acordão proposto por Maria Aparecida Alves 

Santos em face do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, ambos já 

qualificados.

Intimada para impugnar, a autarquia compareceu nos autos (fls. 108) e 

concordou com o cálculo apresentado pela parte autora às fls. 104.

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando dos autos, verifico que a parte autora informou dados 

bancários para levantamento dos valores.

Verifico ainda que a parte autora indicou conta para transferência dos 
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valores referentes aos honorários de sucumbência e contratuais e, para 

tanto, juntou contrato de honorários às fls. 124. Todavia, conforme 

decidido por unanimidade pelo Conselho da Justiça Federal e expresso no 

Ofício nº CJF-OFI-2018/01773, que revogou os artigos 18 e 19 da 

Resolução 405/2016-CJF, em consonância com entendimento adotado pelo 

STF, não serão mais realizados os destaques de honorários advocatícios 

contratuais em precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs), razão 

porque INDEFIRO o destaque.

Portanto, REQUISITE-SE o pagamento via RPV, até o limite de sessenta 

salários mínimos, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015).

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto nos artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 138008 Nr: 1920-49.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Paula de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Causídicos, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento nos autos no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117893 Nr: 5859-08.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Paixão Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-A/MT, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, Evandro 

César Alexandre dos Santos - OAB:13431-B/MT, Nathalia Monteiro 

- OAB:18.873/MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:5871-MS, 

Taíssa Maffessoni - OAB:18.436/MT, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

danos materiais e morais proposta por Cecília da Paixão Pereira contra o 

Banco Pan S/A., ambos devidamente qualificados.

À fl. 181 as partes informaram que se autocompuseram.

À fl. 186 o acordo foi homologado.

À fl. 187 a parte exequente requer que seja expedido alvará para 

liberação dos valores depositados em Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

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

Tendo em vista que houve acordo nos autos e que a quantia a ser 

levantada foi parte deste pacto, intime-se a parte contrária para 

manifest-ar-se no prazo de 48hs quanto ao levantamento dos valores 

depositados em Juízo.

Findo prazo sem manifestação, aguarde-se o decurso de 02 (dois) dias 

utéis para expedição do alvará judicial, na forma do provimento n° 68/2018 

do CNJ.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125206 Nr: 2497-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érica Silvia Paulino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mara Mone Ferreira Soares 

Furim - OAB:MT/17224

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 394, bem como da certidão de 

trânsito em julgado do acórdão às fls. 391, arquive-se imediatamente os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69153 Nr: 2126-73.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A

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

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Isabela Lunardon - 

OAB:MS/13.781, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:13239-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

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

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

CNGC/TJMT.

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento dos 

honorários advocatícios ao patrono da exequente, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

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

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

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

prazo de 15 (quinze) dias.

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

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

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

CPC.

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

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

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

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

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

6) Em relação ao pedido de levantamento dos valores depositados nos 

autos, em observâncias ao provimento n° 68 do CCJ-MT, INTIME-SE a parte 

executada para se manifestar no prazo estabelecido acima.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66014 Nr: 5620-77.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, 

Marcos Antonio Bento de Sousa - OAB:245754 sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. em face do Município de Alta Floresta-MT, 

todos já qualificados.

Intimada para se manifestar, a parte executada pugnou a expedição de 

RPV a Secretaria Municipal de Finanças.

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada não impugnou os cálculos, presume 

a existência de concordância.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida e via de consequência, 

JULGO PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO o cálculo de fl. 

462, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC/15, para que 

produzam os jurídicos e legais efeitos.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

REQUISITE-SE o pagamento por RPV, por intermédio do Prefeito de Alta 

Floresta-MT, consignando que a dívida deve ser paga no prazo de 02 

(dois) meses, nos moldes do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114075 Nr: 2534-25.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison Paganotti

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública em que foi comprovado nos autos pela Coordenadoria de 

Execução Judicial do TRF da 1ª Região o depósito dos valores para 

pagamento dos débitos objeto de cobrança.

A parte credora requereu a expedição de Alvará Judicial para 

levantamento das quantias depositadas, apresentando os dados 

bancários da parte e seu causídico, visando à expedição de Alvarás 

Judiciais relativos aos honorários contratuais (40%) e sucumbenciais em 

favor do causídico (dados bancários à fl. 124) e verba principal (60%) em 

favor da parte Autora (dados bancários à fl. 124 e documentos pessoais 

às fls. 127/128).

 ISTO POSTO, determino a expedição de Alvarás Judiciais, conforme 

acima indicado.

 Após, conclusos para sentença extintiva do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119061 Nr: 6768-50.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFL

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

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

desistência da produção da prova pericial deferida. Quanto ao agravo 

retido, diante do acordo entre as partes, vejo que ele perdeu a sua 

finalidade, razão pela qual, deixo de remeter os autos ao E. Tribunal de 

Justiça de Estado de Mato Grosso.Sem custas (artigo 90, § 3º, do 

CPC/15).Sem condenação em honorários advocatícios, em observância ao 

que dispõe a Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, tendo 

em vista que com o advento da referida EC, foram estendidas à 

Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério 

Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 131251/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018), 

(ReeNec 107573/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).Certificado o trânsito em 

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

estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57689 Nr: 2320-44.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Marcelino Patel, Carol Empreendimentos Imobiliários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Biazotto

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

Silva - OAB:11206-B/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

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

OAB:3298-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de pedido para que a Receita Federal fosse oficiada para prestar 

informações financeiras sob a parte executada.

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

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

indeferimento do pleito é à medida que se impõe.

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

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

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

requerente de diligenciar em busca de seus interesses.

Nesta senda, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado 

nos autos que o exequente não demonstrou esforços suficientes a 

ensejar o deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido.

Posto isto:

1) INTIME-SE a parte exequente para que indique bens determinados ou 

determináveis passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito, 

nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1º e 2º do CPC/15.

2) Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143616 Nr: 4949-10.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Costa Veiga

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, não havendo matéria preliminar 

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

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

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

Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101152 Nr: 2808-57.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Manoel Gicelio da Silva, Cpf: 

45228582134 Filiação:

 Valor das Custas Processuais:600,32 (seiscentos reais com trinta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 23-37. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 466,63 (quatrocentos 

e sessenta e seis reais com sessenta e três centavos) para recolhimento 

da guia de custas e R$ 133,69 (cento e trinta e três reais com sessenta e 

nove centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Gheller, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100841 Nr: 2283-75.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Ferreira de Almeida

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta/MT contra Nair Ferreira de Almeida.

Entre um ato e outro, às fls. 72, a parte exequente pleiteou pela extinção 

do feito, tendo em vista que a parte executada quitou o seu débito.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Sem condenação em honorários, eis que a parte exequente informou que 

os mesmos já foram quitados, por meio de depósito judicial (fls. 75), bem 

como requereu o levantamento valores por alvará judicial.

EXPEÇA-SE alvará judicial em favor da Procuradora, devendo o valor dos 

honorários sucumbenciais ser transferido para conta bancária indicada às 

fls. 72. (Banco Itaú, Agência 1354, C.C. 00939-9, CPF/MF nº 

337.733.828-47).

Custas pela parte executada.

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

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

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

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto com as cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57398 Nr: 1973-11.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Neto Dias de Araújo

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

Grosso - OAB:

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

OAB:MT 13120-A

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em face de José Neto Dias de Araújo.

A inicial foi recebida às fls. 13, ocasião que foi determinado a citação do 

executado nos moldes do artigo 8º, da Lei nº 6.830/80.

Esgotados os meios de citação pessoal do executado, a parte exequente 

pugnou pela citação editalícia, que foi deferido às fls. 45, e, mesmo 

devidamente citado por edital, o executado não pagou a dívida nem 

nomeou bens à penhora.

 Às fls. 55/59, a parte exequente pugnou pelo deferimento de penhora 

“online” nas contas ou aplicações financeiras do executado. O pedido de 

penhora foi deferido às fls. 66.

O exequente requereu a transferência dos valores bloqueados para a 

conta da procuradoria informada à fl. 86.

 É o relato do necessário

Decido.

Houve a penhora de valores, por meio do Bacenjud, sendo que a parte 

credora postulou pela expedição de alvará da quantia bloqueada, 

informando a conta corrente para transferência, sendo para a conta da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, CNPJ nº 

03.507.415/0003-06, conta nº 1041254-9, agência nº 3834-2, Banco do 

Brasil.

Sendo assim, DEFIRO transferência da importância penhorada para a 

conta acima indicada, que somente poderá ser efetivada após dois (2) 

dias úteis do esgotamento do prazo para impugnação/recurso da parte 

executada, conforme disposto no art. 1º §1º do Provimento N. 68/2018 

CNJ.

INTIME-SE a parte executada para, querendo, apresentar impugnação ao 

levantamento do valor depositado no prazo de cinco (5) dias.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e EFETIVE-SE a 

transferência dos valores depositados em conta judicial e após, 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 94233 Nr: 2460-73.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivani Alves Socio Wenceslau

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

uma vez que não houve a triangularização processual.Com o trânsito em 

julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE mediante as baixas e 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126426 Nr: 3260-62.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdN

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de alimentos ajuizada por Claudia Brito da Silva em 

face de Manoel Fonseca do Nascimento

Às fls. 137/137 verso, foi determinada nova elaboração de cálculo pela 

contadoria judicial a fim de apurar eventual débito remanescente.

O cálculo foi juntado aos autos às fls. 138/140 verso.

Intimada para se manifestar, a parte autora concordou com o cálculo e 

requereu a intimação do executado para pagar.

É o relatório.
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Decido.

Considerando que o executado, mesmo devidamente intimado para se 

manifestar sobre o cálculo de fls. 138/140, quedou-se inerte, conforme 

certidão de decurso de prazo de fls. 147.

Considerando também que, após reiteradas elaborações de cálculo nos 

autos, a parte exequente se manifestou favorável àqueles realizados pela 

contadoria judicial, requerendo a intimação do executado para o 

pagamento dos valores, a serem depositados em conta bancária 

informada às fls. 145. Considerando ainda que o cálculo é datado de mais 

de um ano no processo.

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o cálculo de 

fls. 138/140, devendo a parte exequente ser intimada para, a partir, do 

valor do cálculo, apresentar planilha atualizada do débito em cinco (5) 

dias.

Após, INTIME-SE o devedor para efetuar o pagamento da dívida, em cinco 

(5) dias, na conta bancária da parte exequente (fls. 145).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 16123 Nr: 1002-36.2002.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:3624/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de execução fiscal proposta pela União contra a Indeco 

Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda. EPP, ambos já 

qualificados.

Entre um ato e outro foi realizado o levantamento dos valores bloqueados 

por decisão proferida nos autos (extratos de fls. 157/160).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

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

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

artigo 924, II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102257 Nr: 3681-57.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Marcelo 

Fernandes Braga - OAB:13.695-E / MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 403/404. 

RETIFIQUE-SE a autuação para cumprimento de sentença, alterando o polo 

da demanda, parar figurar como exequente Município de Alta Floresta-MT 

e executado, Manoel Maria Vargas, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes.

 2) Atualize-se o débito pelo exequente, nos termos do art. 524, do CPC. 

Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu patrono constituído 

nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, pessoalmente para, no 

prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento 

de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. 

No caso de pagamento parcial no prazo previsto, incidirá sobre o restante 

a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003281-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTERLEY GONCALVES SCHWINGEL JUNIOR (EXECUTADO)

V GONCALVES SCHWINGEL JUNIOR - MECANICA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1003281-50.2017.8.11.0007 EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 

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

da parte autora acerca do documento de ID. 14425271, para manifestação 

no prazo de 05 dias. Alta Floresta-MT, 31 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002156-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN MARINA FERNANDES (RÉU)

 

Processo: 1002156-13.2018.8.11.0007 MONITÓRIA (40) Nos termos da 

Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca 

do documento de ID. 14411694, para manifestação no prazo de 05 dias. 

Alta Floresta-MT, 31 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002589-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. L. P. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

Processo: 1002589-51.2017.8.11.0007 DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) Nos 

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

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

autora acerca dos mandados de ID. 14435202 e 14313868, para 
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comparecer junto aos respectivos cartórios, providenciando o pagamento 

de eventuais emolumentos: Cartório do 1º CRI (Eutálio Bicudo Neto) e 

Cartório do 2º Ofício – “Dalla Riva”, no prazo de cinco (05) dias. Alta 

Floresta-MT, 31 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000417-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAQUES DA SILVA (RÉU)

 

Processo: 1000417-39.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da decisão de id. 

14411597, com audiência de conciliação designada para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 15h00, a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Alta Floresta/MT, para providenciar 

o comparecimento da parte autora à audiência, BEM COMO sua 

INTIMAÇÃO para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais (Citação, eis que o 

endereço do requerido não é atendido pelos correios), de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000443-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO AMARAL POMPEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON WILSON BARBOSA DA SILVA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001697-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JAMIL FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001697-45.2017.8.11.0007 CAUTELAR INOMINADA (183) Nos 

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

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

autora para comprovar nos autos a distribuição da Carta Precatória 

expedida no documento de ID.14418209, no prazo de cinco (05) dias. Alta 

Floresta-MT, 31 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001697-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JAMIL FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001697-45.2017.8.11.0007 CAUTELAR INOMINADA (183) Nos 

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

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

autora para, no prazo de cinco (05) dias, EFETUAR O RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA, JUNTANDO CÓPIA DO 

RECOLHIMENTO E DA RESPECTIVA GUIA, NOS AUTOS, PARA POSTERIOR 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, nos termos do Art. 

389 da CNGC conforme segue: Art. 389, No caso de expedição de carta 

precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site www.tjmt.jus.br = emissão de 

guias online. Alta Floresta-MT, 31 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104188 Nr: 5964-53.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telson José Gomes, Zeila Maria Gomes

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

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

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, em razão 

do conflito de horários decorrente de minha atuação em cumulação nas 2ª 

e 3ª Varas desta Comarca, cancelo a audiência anteriormente agendada.

Registro que a solenidade será oportunamente designada, mediante a 

intimação dos envolvidos, quando houver disponibilidade de pauta para 

sua realização.

Intimem-se e proceda-se à baixa do agendamento da audiência junto ao 

sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132189 Nr: 6330-87.2015.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Placedino Carvalho

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

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

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

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

OAB:16249/O

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, em razão 

do conflito de horários decorrente de minha atuação em cumulação nas 2ª 

e 3ª Varas desta Comarca, cancelo a audiência anteriormente agendada.

Registro que a solenidade será oportunamente designada, mediante a 

intimação dos envolvidos, quando houver disponibilidade de pauta para 

sua realização.

Intimem-se e proceda-se à baixa do agendamento da audiência junto ao 

sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104962 Nr: 152-93.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uendel Diego Prill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Reis Bedendo - 

OAB:MG/157698, Edemilson Koji Motoda - OAB:231747/SP, Fabiana 

Severino da Silva - OAB:12.747/MT, Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT, Mariana Godinho Araújo - OAB:BA/50916, Patricia 

de Farias Pacheco - OAB:RJ/197988, Rodrigo Sanches de Paiva - 

OAB:SP/220343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora acerca da sentença proferida: "Vistos.

(...)

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais já recolhidas, sendo incabível a condenação da parte 

Autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que 

não houve qualquer atuação do patrono constituído pela parte Requerida 

no feito.

Intime-se.

Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35617 Nr: 1325-36.2005.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, 

Construtora Dinâmica Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:5091-B, Carlos Eduardo Marcatto Cirino - OAB:7835/MT, 

Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8.934 MT

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, em razão 

do conflito de horários decorrente de minha atuação em cumulação nas 2ª 

e 3ª Varas desta Comarca, cancelo a audiência anteriormente agendada.

Registro que a solenidade será oportunamente designada, mediante a 

intimação dos envolvidos, quando houver disponibilidade de pauta para 

sua realização.

Intimem-se e proceda-se à baixa do agendamento da audiência junto ao 

sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142194 Nr: 4167-03.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercantil Astro de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, em razão 

do conflito de horários decorrente de minha atuação em cumulação nas 2ª 

e 3ª Varas desta Comarca, cancelo a audiência anteriormente agendada.

Registro que a solenidade será oportunamente designada, mediante a 

intimação dos envolvidos, quando houver disponibilidade de pauta para 

sua realização.

Intimem-se e proceda-se à baixa do agendamento da audiência junto ao 

sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117844 Nr: 5822-78.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aberone Gomes Ferreira

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

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

OAB:10865/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, em razão 

do conflito de horários decorrente de minha atuação em cumulação nas 2ª 

e 3ª Varas desta Comarca, cancelo a audiência anteriormente agendada.

Registro que a solenidade será oportunamente designada, mediante a 

intimação dos envolvidos, quando houver disponibilidade de pauta para 

sua realização.

Intimem-se e proceda-se à baixa do agendamento da audiência junto ao 

sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119693 Nr: 7265-64.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTC, ETC

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina de Lucena Marinho 

- OAB:OAB/SP 136321, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Defensoria/MT, Paulo César Estevam - OAB:OAB/SP 

263.486

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, em razão 

do conflito de horários decorrente de minha atuação em cumulação nas 2ª 

e 3ª Varas desta Comarca, cancelo a audiência anteriormente agendada.

Registro que a solenidade será oportunamente designada, mediante a 

intimação dos envolvidos, quando houver disponibilidade de pauta para 

sua realização.

Intimem-se e proceda-se à baixa do agendamento da audiência junto ao 

sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109760 Nr: 5280-94.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciele Cristina Alexandretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cab Cuiabá, Auto Locadora Cuiabá Ltda, Royal 

& SunAlliance Seguros (Brasil) S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faber Viegas - 

OAB:2105-A/MT, Fernanda Alves Cardoso Cavalari - OAB:9.494 - 

MT, Juliano Nicolau De Castro - OAB:292.121/SP, Keila Christian 

Zanatta Manangão Rodrigues - OAB:84.676/RJ, MARIELLE DA SILVA 

FERNANDES - OAB:19863/O, Rondon Brasil Viegas - OAB:141.424 RJ, 

Rubia Viegas Apolinário - OAB:5.255

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, em razão 

do conflito de horários decorrente de minha atuação em cumulação nas 2ª 

e 3ª Varas desta Comarca, cancelo a audiência anteriormente agendada.

Registro que a solenidade será oportunamente designada, mediante a 

intimação dos envolvidos, quando houver disponibilidade de pauta para 

sua realização.

Intimem-se e proceda-se à baixa do agendamento da audiência junto ao 

sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 155292 Nr: 3690-43.2017.811.0007

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdL, CCCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Vitor Rondon 

Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para destituir o poder familiar 

de Renato Alves de Lima e Crecionalda Conceição Cruz Silva sobre a 

criança Gabriel Júnior Conceição Alves de Lima, confirmando a medida 

provisória de suspensão anteriormente conferida, E JULGO EXTINTO O 

FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem 

custas, consoante art. 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Condeno 

o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios ao 

curador especial nomeado, no importe de 2 (dois) URH’s, considerando os 

parâmetros elencados no art. 85, §2º, do CPC. Eventual apelação terá 

apenas efeito devolutivo, diante do disposto no art. 199-B, do 

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

I.Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000692-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. C. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. N. S. (RÉU)

Outros Interessados:

A. C. N. (REPRESENTADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

acerca da carta precatória, juntada sob o ID 14458856.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002143-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. (REQUERENTE)

W. A. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

este feito, com a finalidade de abrir vistas ao patrono da requerente, no 

sentido de intimá-la para que, em 05 (cinco) dias, compareça nesta 

Secretaria para assinar/retirar o Termo de Guarda Definitiva.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 3166-22.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Com. de 

Saúde e Combate às Endemias, ADACSE/MT - Assoc. dos Agentes Com. 

de Saúde e Endemias de MT, Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Nos termos da decisão de fls. 967/968, abro vistas ao Ministério 

Público para manifestação sobre o relatório juntado às fls. 983/1.127, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes para manifestação, 

pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a começar pelo Autor e 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25259 Nr: 2594-81.2003.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da(s) 

executada(s) até o valor indicado às fls. 223/224.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32091 Nr: 1794-19.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Domingues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros de fl. 114, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre o CNPJ e 

CPF do Executado.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via Bacenjud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exeqüente à fl.115.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

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

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 
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as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

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

certifique-se e voltem-me conclusos.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2185 Nr: 175-98.1997.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Domingues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 146, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter a última declaração de 

imposto de renda do executado. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2547 Nr: 176-83.1997.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Domingues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 180, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter a última declaração de 

imposto de renda do executado. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 18154 Nr: 2497-18.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elsa Maria Lopes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:3298-A

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a parte executada.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via Bacenjud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exeqüente à fl.79.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

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

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

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

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

certifique-se e voltem-me conclusos.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56466 Nr: 1037-83.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT 15.562/0

 Vistos.

1) Inicialmente, em resposta ao ofício nº 1724/2018 expedido pela 2ª Vara 

Cível da Comarca de Poxoréu (fls. 924/926), bem como considerando a 

atualização do crédito efetuada pela contadora judicial, DETERMINO a 

REMESSA do memorial atualizado de crédito (fl. 922), mediante cópia, ao 

juízo solicitante, com o condão de propiciar o prosseguimento do feito 

executório.

 2) Outrossim, INTIME-SE o exequente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias dê andamento ao feito, pugnando o que por direito entender.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90247 Nr: 4604-54.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cajelu Comercio de Calçados Ltda - Me

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Compulsando os autos, não constato a incidência de decadência 

do direito de constituição do crédito tributário, eis que em se tratando de 

crédito a ser lançado de ofício (art. 149, VI, do CTN), o dies a quo 

conta-se “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado” (art. 173, I, CTN). Considerando-se 

que os fatos geradores das aludidas penalidades se deram entre 

fevereiro de 2002 e julho de 2002, o prazo decadencial iniciou-se em 

01/01/2003 e findou-se em 02/01/2008, prazo no qual se extinguiria o 

direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário (caput, art. 173). 

Consoante prevê o §único do mencionado dispositivo, “O direito a que se 

refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo 

nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do 

crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida 

preparatória indispensável ao lançamento.”. Haja vista que a notificação 

do crédito tributário, destinada ao sujeito passivo, foi lavrada em 

20.09.2007 (fl. 50), sendo o ora executado citado por edital em 03.12.2007 

(fl. 61), vislumbro que o direito do fisco na consecução do crédito não 

padece de caducidade, eis que nos termos do art. 173, parágrafo único do 

CTN, a notificação ocorreu dentro do prazo legal. Com efeito, em consulta 
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via sistema INFOSEG encontrou-se endereço diverso do constante à fl. 22 

cf. verifica-se à fl. 37, juntado aos autos pela curador especial. Desta 

feita, é patente a nulidade do ato processual por inobservância da 

formalidade legal prevista no artigo 256 do NCPC. Pelas razões expostas, 

impõe-se o acolhimento do petitório de fl. 33/37, para declarar a nulidade 

da citação por edital da executada Cajelu Comércio de Calçados Ltda – 

Me. Preclusa esta decisão, cite-se as corresponsáveis pela executada 

Cajelu Comércio de Calçados Ltda – Me, a saber, Carla Oliveira Rodrigues 

e Marle Rodrigues de Oliveira, conforme endereço de fl. 49. Tratando-se 

de mero incidente, inexistem custas e honorários. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131797 Nr: 6113-44.2015.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPAM, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMF

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de redesignação da audiência instrutória pleiteado às fls. 

127/129, com fulcro no art. 362, inciso II, do CPC, vez que o patrono da 

parte requerida estará em viagem na data designada cf. comprovante 

encartado à fl.130.

 Desta feira, REDESIGNO a audiência instrutória para o dia 19 de setembro 

de 2018, às 13h30min.

 No mais, cumpra-se a Secretaria da Vara nos termos da decisão de fl. 

122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102818 Nr: 4451-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otalino Pezintino da Silva

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

DPVAT S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão inicial com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais com cinquenta 

centavos), à título de verba indenizatória do seguro obrigatório (DPVAT), 

acrescida de juros de mora, desde a citação inicial, no patamar de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, ou seja, o 

acidente, em 27/11/1997.Condeno a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor do proveito econômico auferido pela demanda, nos termos 

do §2º, do art. 85, do CPC.Determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL 

quanto aos honorários periciais, conforme comprovante de depósito de fl. 

176v e dados bancários de fl. 190.Intimem-se.Decorridos 30 (trinta) dias 

após o transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de 

sentença, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102818 Nr: 4451-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otalino Pezintino da Silva

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

DPVAT S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

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

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo pericial juntado nesta ação, prazo de 10(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130127 Nr: 5211-91.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Ferreira Armond

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DORIVAL ADILSON 

BENETTE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

5211-91.2015.811.0007, Protocolo 130127, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002722-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002722-59.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SILVINO ALVES NETO Vistos. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 31 de julho de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002730-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO ECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002730-36.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: GILVANO ECCO REQUERIDO: SOMAR SERVICOS MINERAIS 

E FLORESTAIS LTDA - ME Vistos. 1 - Cumpra-se da forma deprecada, 

servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas as formalidades 

legais, devolva-se com as nossas homenagens. Cumpra-se. Alta Floresta, 

MT, 31 de julho de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA NORBERTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001195-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SELMA NORBERTO DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito, afirma a autora que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem 

desconhece, no importe de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e 

noventa centavos), correspondente ao contrato número 0232045859, 

vencido em 06/03/2015, cuja inscrição ocorreu aos 12/07/2015. A seu 

turno, a ré aduz que as cobranças consistem em exercício regular do 

direito, porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela 

prestados, e a negativação diz respeito ao período correspondente de 

fevereiro e março de 2015, apresentando telas sistêmicas e faturas com o 

escopo de corroborar suas alegações. Consigno que a inscrição indica o 

débito de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos), 

enquanto as faturas apresentadas pela ré, para o período que afirma 

corresponder a negativação (fevereiro e março de 2015) somam o total de 

R$ 64,67 (sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Impende 

anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de forma 

unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Destarte, consigno que a 

relação jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto 

Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação jurídica 

entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor 

por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 

do CDC. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que não 

reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, 

incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a 

regularidade da anotação. Nesse passo, é assente o entendimento 

jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços 

pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo 

consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação 

da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Impende anotar que a Súmula nº 385 do STJ, por sua 

vez, afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente 

legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora inserida em 

11/07/2017. Entrementes, consoante demonstra o extrato obtido pelo juízo 

em consulta realizada junto ao sítio eletrônico do CDL (DOCUMENTO 

INCLUSO), verifica-se a existência de outras dez anotações posteriores. 
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Ainda que posteriores à anotação que deu ensejo a presente demanda, as 

inscrições são anteriores ao ajuizamento da ação. Impende anotar que 

efetuada busca com o uso do CPF da parte autora junto ao sistema PJE 

não fora constatada a existência de outras ações visando à declaração 

de ilegitimidade dos apontamentos encontrados, presumindo-se, portanto, 

legítimas. A situação dos autos desnatura o dano moral in re ipsa. Isso 

porque o dano moral assim rotulado é o presumido e, portanto, não carece 

de comprovação por decorrer de uma situação objetiva, no caso, a 

inscrição desabonadora. O dano moral presumido, decorrente da inscrição 

desabonadora, advém da ofensa à reputação de bom pagador. Na 

hipótese em que a parte ostenta vários registros como mau pagador, a 

manutenção de registro não tem o condão de provocar automaticamente 

ofensa à moral. Em outras palavras, a presunção de ofenda a honra não 

se aplica a casos como o dos autos, quando a parte não provou que teve 

sua reputação maculada ante a anotação exarada pela ré, porquanto 

possui outros apontamentos demonstrando ser mal pagador. Sobre o 

assunto, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) MANTIDO JUNTO AO BACEN. DANO 

MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE FRENTE À EXISTÊNCIA DE 

DIVERSAS ANOTAÇÕES DESABONADORAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

QUANTO À OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE CRÉDITO OU DE SUA 

MOTIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. (...) 3. Só se presume o dano moral 

daquele que tem o nome indevidamente inserido nos cadastros de 

proteção do crédito em razão da mácula à imagem de bom pagador. Em se 

tratando de pessoa que ostenta diversas anotações prévias e 

posteriores, ainda que não concomitantes à inquinada de ilegal, inviável 

presumir a dano em razão da inexistência do pressuposto reputação de 

bom pagador. Situação em que o dano deve ser comprovado, não 

pairando a presunção. Caso dos autos em que a Apelante acumulava 

várias anotações desabonadoras anteriores e posteriores à anotação 

impugnada. 4. Superada a presunção de veracidade da alegação, é ônus 

da parte Autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. 

Encargo do qual não se desincumbiu a Autora/Apelante. 5. A inversão do 

ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a 

parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do 

seu direito, já que tal medida refere-se apenas à capacidade de produzir a 

prova. Caso em que a Autora/Apelante alegou sem comprovar a 

ocorrência de negativa de crédito e que esta teria ocorrido em razão do 

registro junto ao SCR.. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075630962, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 

27/03/2018). Desse modo, improcedente o dano moral. Via de 

consequência, indefiro os pedidos contrapostos formulados pela ré, 

pretendendo a condenação da autora ao pagamento do valor da inscrição, 

uma vez que não demonstrada sua legalidade, e litigância de má-fé, 

porquanto parcialmente procedente a demanda. II – Dispositivo Ante o 

exposto, confirmo os termos e prazos da liminar concedida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 135,90 (cento e 

trinta e cinco reais e noventa centavos), correspondente ao contrato 

número 0232045859, objeto da inscrição em comento. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral bem como o pedido contraposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001402-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRESSA APARECIDA 

LOURENCAO FERREIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito Afirma a autora que teve o nome indevidamente inscrito em 

cadastro de inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem 

desconhece, no importe de R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e 

cinco centavos), cuja inscrição ocorreu aos 10/05/2015, porquanto afirma 

jamais ter mantido relação jurídica com a demandada. A seu turno, a ré 

aduz que as cobranças consistem em exercício regular do direito, 

porquanto houve contratação e usufruto dos serviços de TV por 

assinatura por ela prestados, apresentando telas sistêmicas com o 

escopo de corroborar suas alegações. Impende anotar que o uso de tela 

sistêmica é documento produzido de forma unilateral não considerado 

como meio efetivo de prova, consoante entendimento sedimentado da 

Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO 

PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de 

telefonia se desincumbiu de seu ônus. Consigno que a relação jurídica em 

liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja 

alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora 

se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do 

fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa senda, a partir da 

afirmação da demandante de que não reconhece a dívida objeto de 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada 

demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Nesse 

passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da 

responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 
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INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Impende anotar que a Súmula nº 385 do STJ, por sua 

vez, afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente 

legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Entrementes, consoante demonstra o extrato obtido pelo juízo em consulta 

realizada junto ao sítio eletrônico do CDL (DOCUMENTO INCLUSO), 

verifica-se a existência de outras três anotações posteriores. Ainda que 

posteriores à anotação que deu ensejo a presente demanda, as 

inscrições são anteriores ao ajuizamento da ação. Impende anotar que 

efetuada busca com o uso do CPF da parte autora junto ao sistema PJE 

não fora constatada a existência de outras ações visando à declaração 

de ilegitimidade dos apontamentos encontrados, presumindo-se, portanto, 

legítimas. A situação dos autos desnatura o dano moral in re ipsa. Isso 

porque o dano moral assim rotulado é o presumido e, portanto, não carece 

de comprovação por decorrer de uma situação objetiva, no caso, a 

inscrição desabonadora. O dano moral presumido, decorrente da inscrição 

desabonadora, advém da ofensa à reputação de bom pagador. Na 

hipótese em que a parte ostenta vários registros como mau pagador, a 

manutenção de registro não tem o condão de provocar automaticamente 

ofensa à moral. Em outras palavras, a presunção de ofenda a honra não 

se aplica a casos como o dos autos, quando a parte não provou que teve 

sua reputação maculada ante a anotação exarada pela ré, porquanto 

possui outros apontamentos demonstrando ser mal pagador. Sobre o 

assunto, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) MANTIDO JUNTO AO BACEN. DANO 

MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE FRENTE À EXISTÊNCIA DE 

DIVERSAS ANOTAÇÕES DESABONADORAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

QUANTO À OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE CRÉDITO OU DE SUA 

MOTIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. (...) 3. Só se presume o dano moral 

daquele que tem o nome indevidamente inserido nos cadastros de 

proteção do crédito em razão da mácula à imagem de bom pagador. Em se 

tratando de pessoa que ostenta diversas anotações prévias e 

posteriores, ainda que não concomitantes à inquinada de ilegal, inviável 

presumir a dano em razão da inexistência do pressuposto reputação de 

bom pagador. Situação em que o dano deve ser comprovado, não 

pairando a presunção. Caso dos autos em que a Apelante acumulava 

várias anotações desabonadoras anteriores e posteriores à anotação 

impugnada. 4. Superada a presunção de veracidade da alegação, é ônus 

da parte Autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. 

Encargo do qual não se desincumbiu a Autora/Apelante. 5. A inversão do 

ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a 

parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do 

seu direito, já que tal medida refere-se apenas à capacidade de produzir a 

prova. Caso em que a Autora/Apelante alegou sem comprovar a 

ocorrência de negativa de crédito e que esta teria ocorrido em razão do 

registro junto ao SCR.. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075630962, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 

27/03/2018). Desse modo, improcedente o dano moral. Via de 

consequência, indefiro o pedido contraposto formulado pela ré, 

pretendendo a condenação da parte autora ao pagamento do importe de 

R$ 258,24 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e 

em litigância de má-fé, uma vez que não comprovada a relação jurídica 

havida entre as partes, sendo parcialmente procedente a demanda. III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e cinco 

centavos), objeto da inscrição em cadastro de inadimplente. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO o dano moral bem como os pedidos 

contrapostos formulados pela ré, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000608-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA BARBOSA BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar b) Inépcia da inicial – ausência de documentos 

A ré pretende a extinção da ação sem resolução do mérito sob o 

argumento de que a exordial não está acompanhada de provas do alegado 
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pela autora, porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da 

inscrição em cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 

330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça 

inicial a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação 

sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade de juntada de 

comprovante original de informação de inscrição negativa. A toda 

evidência, optou o legislador por presumir a veracidade das informações 

fornecidas, de forma a facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas 

burocráticas que mais se prestam a afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Consoante alhures mencionado, 

ressalta-se que vige o princípio da boa fé quanto aos documentos 

juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que o 

documento apresentado não esteja em conformidade com o que se pugna, 

mormente em razão do fato de o autor poder responder pela litigância de 

má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, comungo do 

entendimento de que a exigência de juntada de documento original que 

demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de formalismo, com o 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida. Destarte, impende anotar que a requerida não nega em sua 

tese defensiva que tenha inserido o nome da ré em cadastro de 

inadimplente, inexistindo justificativa para concluir que a negativação não 

exista. Ademais, este Juízo consultou o banco de dados da CDL, 

conforme extrato anexo. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito Afirma a 

autora que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem desconhece, no 

importe de R$ 259,26 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis 

centavos), cuja inscrição ocorreu aos 10/05/2013, porquanto afirma 

jamais ter mantido relação jurídica com a demandada. A seu turno, a ré 

aduz que fora surpreendida com a presente demanda, porquanto jamais 

fora procurada pela autora na seara administrativa para solução do 

empasse, afirmando que a negativação é decorrente da inadimplência, 

instruindo a contestação com faturas de cartão de crédito emitidos por ela. 

Impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de 

forma unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Consigno que a relação jurídica 

em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora 

haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte 

autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo 

vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa senda, a 

partir da afirmação da demandante de que não reconhece a dívida objeto 

de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada 

demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Nesse 

passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da 

responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Impende anotar que a Súmula nº 385 do STJ, por sua 

vez, afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente 

legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Entrementes, consoante demonstra o extrato obtido pelo juízo em consulta 

realizada junto ao sítio eletrônico do CDL (DOCUMENTO INCLUSO), 

verifica-se a existência de outras três anotações posteriores. Ainda que 

posteriores à anotação que deu ensejo a presente demanda, as 

inscrições são anteriores ao ajuizamento da ação. Impende anotar que 

efetuada busca com o uso do CPF da parte autora junto ao sistema PJE 

não fora constatada a existência de outras ações visando à declaração 
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de ilegitimidade dos apontamentos encontrados, presumindo-se, portanto, 

legítimas. A situação dos autos desnatura o dano moral in re ipsa. Isso 

porque o dano moral assim rotulado é o presumido e, portanto, não carece 

de comprovação por decorrer de uma situação objetiva, no caso, a 

inscrição desabonadora. O dano moral presumido, decorrente da inscrição 

desabonadora, advém da ofensa à reputação de bom pagador. Na 

hipótese em que a parte ostenta vários registros como mau pagador, a 

manutenção de registro não tem o condão de provocar automaticamente 

ofensa à moral. Em outras palavras, a presunção de ofenda a honra não 

se aplica a casos como o dos autos, quando a parte não provou que teve 

sua reputação maculada ante a anotação exarada pela ré, porquanto 

possui outros apontamentos demonstrando ser mal pagador. Sobre o 

assunto, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) MANTIDO JUNTO AO BACEN. DANO 

MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE FRENTE À EXISTÊNCIA DE 

DIVERSAS ANOTAÇÕES DESABONADORAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

QUANTO À OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE CRÉDITO OU DE SUA 

MOTIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. (...) 3. Só se presume o dano moral 

daquele que tem o nome indevidamente inserido nos cadastros de 

proteção do crédito em razão da mácula à imagem de bom pagador. Em se 

tratando de pessoa que ostenta diversas anotações prévias e 

posteriores, ainda que não concomitantes à inquinada de ilegal, inviável 

presumir a dano em razão da inexistência do pressuposto reputação de 

bom pagador. Situação em que o dano deve ser comprovado, não 

pairando a presunção. Caso dos autos em que a Apelante acumulava 

várias anotações desabonadoras anteriores e posteriores à anotação 

impugnada. 4. Superada a presunção de veracidade da alegação, é ônus 

da parte Autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. 

Encargo do qual não se desincumbiu a Autora/Apelante. 5. A inversão do 

ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a 

parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do 

seu direito, já que tal medida refere-se apenas à capacidade de produzir a 

prova. Caso em que a Autora/Apelante alegou sem comprovar a 

ocorrência de negativa de crédito e que esta teria ocorrido em razão do 

registro junto ao SCR.. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075630962, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 

27/03/2018). Desse modo, improcedente o dano moral. Indefiro o pedido 

contraposto formulado pela ré, pretendendo a condenação da parte autora 

em litigância de má-fé, porquanto parcialmente procedente a demanda. III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 259,26 (duzentos e cinquenta e nove reais e 

vinte e seis centavos), objeto da inscrição em cadastro de inadimplente. 

Via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral e o pedido 

contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000982-66.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GABRIEL MARTINS DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, consigno que não vislumbro irregularidade na 

representação processual do autor conforme alega a ré. Com efeito, 

analisando a procuração (ID nº. 12575779), cópia do registro geral do 

autor (ID nº. 12575783) e termo de audiência de conciliação (ID nº. 

13326138), verifica-se a similitude das assinaturas lançadas pelo 

requerente em todos os documentos. Tenho que a alegação da 

demandada é completamente temerária e desmunida de qualquer 

fundamento, demonstrando intenção apenas de procrastinar o julgamento 

do feito. I – Preliminares a) Pressuposto processual – competência Aduz a 

ré que o autor não comprovou nos autos seu domicílio nesta comarca, o 

que contraria o disposto no artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 e 485, IV, do CPC. 

Entretanto, vê-se que ao ID nº. 12589216 consta fatura de energia em 

nome da genitora do autor, o que tem o condão de comprovar o alegado. 

Destarte, é certo que no processo civil vigora o princípio da presunção da 

boa fé, não devendo presumir que a informação é falsa. Consigno que 

inexiste norma legal exigindo que o comprovante de residência seja 

especificamente em nome da parte, o que demonstra formalismo 

excessivo e fere o direito ao acesso a justiça. Ademais, a ré não 

corroborou sua alegação com qualquer prova tampouco apresentou 

qualquer motivo que leve a acreditar que o autor não reside no endereço 

por ele apontado. Desse modo, afasto a preliminar arguida. b) Inépcia da 

inicial – ausência de documentos A ré pretende a extinção da ação sem 

resolução do mérito sob o argumento de que a exordial não está 

acompanhada de provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, 

verifica-se como requisito da peça inicial a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, haver qualquer 

menção à necessidade de juntada de comprovante original de informação 

de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador por presumir a 

veracidade das informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à 

Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Consoante alhures 

mencionado, ressalta-se que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com o que se 

pugna, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Ademais, este Juízo consultou o banco de dados da CDL, 

consoante extrato anexo à presente decisão. Afasto a preliminar arguida. 

II – Mérito No mérito, afirma o autor que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem 

desconhece, no importe de R$ 345,86 (trezentos e quarenta e cinco reais 

e oitenta e seis centavos), correspondente ao contrato número 

0295626106, cuja inscrição ocorreu aos 09/07/2017, porquanto afirma 

jamais ter mantido relação jurídica com a demandada. A seu turno, a ré 

aduz que as cobranças consistem em exercício regular do direito, 

porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela prestados, 

apresentando telas sistêmicas com o escopo de corroborar suas 

alegações. Ademais, ainda que fosse comprovada a contratação do autor 

com a ré, fato é que não restou comprovada a existência da dívida. 

Consigno que a inscrição indica o débito de R$ R$ 345,86 (trezentos e 

quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), enquanto as faturas 

apresentadas pela ré somam o total de R$ 179,98 (cento e setenta e nove 

reais e noventa e oito centavos). Nessa senda, verifica-se que as faturas 

apresentadas não correspondem ao valor da negativação, bem como que, 

não estão acompanhadas de contrato para tal período, não comprovando 

a legalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplente. 

Impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de 

forma unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 
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TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Considerando a 

relação jurídica apontada deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a empresa de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Entretanto, no presente caso não há que se falar em 

dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a 

parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à discutida na lide. 

Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora inserida em 

11/07/2017. Em que pese o documento juntado no ID n.º 12575794 apontar 

outra negativação em nome do autor, inserida em data posterior, qual seja, 

18/01/2018, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA 

de Alta Floresta – MT, restando comprovada a existência de negativação 

preexistente à negativação discutida na lide (27/06/2017), conforme 

extrato anexo a sentença. In casu, aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, que 

afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente legítima 

inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF do autor junto ao 

sistema PJE não constatou-se a existência de outra ação visando a 

declaração de ilegitimidade do apontamento anterior, presumindo-se, 

portanto, válida. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção 

do nome da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. Corroborando o 

entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada 

como indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de 

crédito, não caracterizado o dano moral, no caso concreto, em razão da 

existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No caso dos autos, 

repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da 

parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos 

cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Desse modo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão contra texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o 

que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Consigno que a condenação em litigância 

de má-fé do autor, pleiteada pela ré, se consubstancia no argumento de 

que o requerente conhece o contrato objeto da negativação, contudo, tal 

fato não restou comprovado porquanto julgo improcedente o pedido 

contraposto. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares 

arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 345,86 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), correspondente ao contrato nº. 0295626106. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE o dano moral e o pedido contraposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância 

de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como 

CONDENO a autora ao pagamento das custas do processo e dos 

honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001237-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA 

AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para comprovar o domicílio nesta 

comarca, contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

13840714. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece 

os critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 28 de 1001



processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Contudo, no caso em 

comento vê-se que o comprovante de residência apresentado pela parte 

(ID nº. 13252142) não está em seu nome e não fora justificado o motivo. 

Ainda, consoante afirmado, intimada a parte para sanar a irregularidade, 

sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. Ademais, não se pode 

olvidar que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, não 

comprovado o domicílio do autor nesta comarca o feito deve ser extinto. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULINO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000804-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BENEDITO PAULINO DE 

MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que 

a parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato 

que lhe competia (ID nº. 13290381), contudo, se quedou inerte (ID nº. 

13747917). Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Consigno que a procuração acostada aos autos 

não está datada e que a outorgante da se trata de pessoa analfabeta, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes aos advogados deveria 

ter sido conferida por instrumento público e não particular, nos termos dos 

artigos 105 do Código de Processo Civil e 654 do Código Civil. Neste 

sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO - 

INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE. - O instrumento de mandato 

outorgado por analfabeto deve ser lavrado, obrigatoriamente, de forma 

pública, perante tabelião de notas dotado de fé pública.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0707.15.003187-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos 

Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da 

súmula em 22/03/2016). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, I, III e IV c.c 321 

todos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO CASTOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001371-51.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE APARECIDO CASTOR 

DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 13290266), não 

compareceu à sessão de conciliação designada, consoante termo juntado 

na movimentação de ID n.º 13790570. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e anexou declaração de hipossuficiência (ID nº. 

13127034), e por tais razões deixo de condená-la no pagamento de 

custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC 

combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Em tempo, 

REVOGO A LIMINAR concedida em decisão de ID nº. 13184174. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, ante a explanação alhures 

apontada e conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se, lembrando que caso a 

parte autora não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a 

intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010327-73.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON A. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010327-73.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: MIRANDA & SOUZA LTDA - ME 

EXECUTADO: EDSON A. DA SILVA - ME Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 
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processo o ato que lhe competia (ID nº. 12227257), contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 13814000). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON APARECIDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001045-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEVERSON APARECIDO 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC. Intimado o autor para emendar a inicial, nos termos do despacho de 

ID nº. 13047562 , este quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº 

13746683. Ante o exposto, em razão da inobservância ao determinado no 

artigo 13-A da Resolução n° 04/2016-TP, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, I, c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se e 

cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PABLA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001452-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JESSICA PABLA DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimado o autor para emendar a 

inicial, nos termos do despacho de ID nº. 13507375 , este quedou-se 

inerte, consoante certidão de ID nº 13775453. Cinge-se dos autos que 

além dos documentos apresentados não estarem em consonância com a 

Resolução n° 04/2016-TP, o comprovante de residência apresentado pela 

parte (ID nº. 13245000) não está em seu nome e não fora justificado o 

motivo. Ainda, consoante afirmado, intimada a parte para sanar a 

irregularidade, sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. De se 

observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de 

competência para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem 

como que a competência do juiz é um dos pressupostos processuais 

indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no 

bo jo  dos  au tos  n º .  0042256-48 .2018 .8 .11 .0000  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, o 

feito deve ser extinto. Ante o exposto, em razão da inobservância ao 

determinado no artigo 13-A da Resolução n° 04/2016-TP, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, III e IV, c.c art. 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), 

aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000870-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE ARAUJO ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000870-68.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOELY SENGER 01096989166 

EXECUTADO: TATIANE DE ARAUJO ALMEIDA Vistos. Em que pese a 

certidão de ID nº. 13748103 apontar o decurso do prazo para 

manifestação da autora, verifica-se que esta não fora intimada para 

fazê-lo. Assim, cumpra-se o despacho de ID nº. 13111739, intimado o 

requerente conforme determinado. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001051-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELEANDRO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para comprovar o 

domicílio nesta comarca, contudo, se quedou inerte consoante certidão de 

ID n.º 13750551. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 

estabelece os critérios de competência para julgamento das causas 
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estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos 

pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Contudo, 

no caso em comento vê-se que o comprovante de residência apresentado 

pela parte (ID nº. 12868590) não está em seu nome e não fora justificado 

o motivo. Ainda, consoante afirmado, intimada a parte para sanar a 

irregularidade, sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. Ademais, não 

se pode olvidar que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e 

nº. 0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, não 

comprovado o domicílio do autor nesta comarca o feito deve ser extinto. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010558-71.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA UNIAO COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORDEZ COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOLSAS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010558-71.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: LOJA UNIAO COMERCIO DE 

VESTUARIOS LTDA - ME EXECUTADO: CORDEZ COMERCIAL, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BOLSAS LTDA Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 13009544), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 13751059). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORCIR DEL CANALE GUISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000015-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JORCIR DEL CANALE GUISONI 

REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA., SKY SERVICOS 

DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito, alega o autor que é cliente da requerida na modalidade pré pago e 

no dia 23/12/2017 contratou canais adicionais no importe de R$ 82,90 

(oitenta e dois reais e noventa centavos), entretanto, o serviço não fora 

prestado. Em contestação a ré se defende de fatos diversos do alegado 

na exordial. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O 

autor pretende a devolução do montante pago pelo serviço adicional que 

não fora prestado, e indica o número de protocolo da ligação telefônica em 

que contratou os serviços, a fim de demonstrar a veracidade da sua 

alegação. Já a ré não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a prestação regular 

do serviço. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Desse 

modo, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, devendo a 

requerida proceder a devolução do montante pago pelo autor 

correspondente ao serviço não prestado, qual seja R$ 82,90 (oitenta e 

dois reais e noventa centavos). No que pertine à indenização por danos 

morais, tenho que o descumprimento contratual, por si só, não enseja a 

condenação, pois embora desconfortável a situação podemos 

classificá-la como mero aborrecimento, situação que não integra o rol 

daquelas passíveis de indenização. Não se tratando de dano moral in re 

ipsa, deve a parte autora comprovar a ofensa ao direito subjetivo que 

acabam por acarretar abalo emocional, capaz de ensejar a condenação 

indenizatória. Na vida em sociedade estamos expostos a diversos 

aborrecimentos e no mundo dos contratos não é diferente. Aliás, n lição 

de Humberto Theodoro Júnior: “O dano moral indenizável não pode derivar 

do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de 

pequenas decepções e frustrações do quotidiano social.” Theodoro 

Júnior, Humberto. Dano moral – 8 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. pg. 108. No caso concreto, inexistem provas de que a 

situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a 

ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de 

natureza psíquica ao postulante, passíveis de ressarcimento pecuniário. 

Nessa senda, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DO PRODUTO SKY 

LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA EXTINTIVA 

AFASTADA. JULGAMENTO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, §3º, I, 

DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO DISSOCIADA DO CASO 

CONCRETO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. 

OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL, 

PORÉM, NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA 
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REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007233349, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 17/11/2017). Improcedente 

portando a indenização por danos morais. II – Dispositivo Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

o pedido formulado pelo autor, para condenar a empresa requerida a 

devolução do importe de R$ 82,90 (oitenta e dois reais e noventa 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir do desembolso (23/12/2017) e acrescidos de juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001366-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001366-29.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma a autora que possui conta junto 

ao Banco Bradesco e lá recebe seu benefício previdenciário. Assevera 

que há três anos sofre desconto de valores de R$ 88,82 e R$ 66,61 em 

sua conta correspondente a seguro de vida não contratado. Pugna pela 

reparação pelos prejuízos morais e materiais suportados, bem como a 

cessação dos descontos. A seu turno, a ré aduz que agiu em exercício 

regular do direito uma vez que os descontos estão de comum acordo 

entre as partes, bem como que jamais fora procurada pela autora na 

seara administrativa para solução do empasse. Apesar de afirmar serem 

legítimos os débitos havidos na conta da requerente a ré não encartou 

qualquer documento a comprovar o alegado. Dessa forma, o ônus estará 

a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a instituição 

financeira se desincumbiu de seu ônus. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive já declarado em decisão de ID nº 13205874. 

Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que não reconhece 

os descontos havidos em sua conta bancária, incumbia à parte 

demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

contratação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial 

acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na fragilidade do sistema 

de cobrança da empresa, que debita valores da conta do cliente sem que 

ele tenha contratado tais serviços adicionais. Desse modo, há a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, 

porquanto não agiu de forma diligente por ocasião da contratação do 

serviço, o que consequentemente gerou a cobrança indevida da autora. 

Em que pese a autora pretenda a devolução em dobro da quantia de R$ 

999,12 (novecentos e noventa e nove reais e doze centavos), analisando 

os extratos bancários apresentados (ID nº. 13117898, páginas 14, 15, 16 

e 17), verifica-se que houve oito descontos de R$ 88,82 (oitenta e oito 

reais e oitenta e dois centavos) e um desconto de R$ 66,61 (sessenta e 

seis reais e sessenta e um centavos), somando assim o total de R$ 

777,17 (setecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos). A 

repetição de indébito esta prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC, 

que traz: Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Assim, aplicando o instituto legal em 

comento, a autora faz jus ao recebimento de R$ 1.554,34 (mil quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), correspondente à 

repetição de indébito, oriundo dos descontos indevidos de serviços não 

contratados em sua conta bancária. Por outro lado, não vislumbro a 

incidência do dano moral. No caso vertente apesar de indevidos os 

descontos efetuados na conta bancária da autora, é certo que a 

requerente não suportou prejuízo de grande ordem quando do ilícito, 

porquanto apenas percebeu os descontos três anos depois de terem 

ocorrido. Neste aspecto, mesmo reconhecendo o desconto indevido de 

valores, não constato qualquer violação aos direitos de personalidade da 

requerente, uma vez que a situação não implicou em abalo emocional, 

capaz de afetar a normalidade de sua vida. Ademais, a situação retratada, 

ao que se vê dos autos, não ultrapassa o denominado mero aborrecimento 

da vida cotidiana, a que todos nós somos levados a suportar nas relações 

diárias, e para o qual devemos desenvolver maior tolerância. Nesse 

sentido, segue entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS. SEGUROS DE VIDA E PRESTAMISTAS 

CONTRATADOS SEPARADAMENTE. VENDA CASADA NÃO 

COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE CONTA E CAPITALIZAÇÃO. AUSENTE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. 1. Não há falar em venda casada, quando a contratação 

de empréstimos e o de seguro de vida e prestamista são celebrados em 

instrumentos diversos, sem que exista alguma cláusula que vincule a 

validação de um apenas com a contratação do outro. 2. Ausência de 

prova de vício de consentimento capaz de contaminar os negócios 

celebrados e com os quais anuiu. 3. Por outro lado, muito embora 

incontroversa a cobrança de MENSALIDADE PACOTE e CAPITALIZAÇÃO , 

o banco requerido não comprovou a existência de autorização contratual 

para tais descontos. 4. Assim, não comprovada pelo banco demandado, a 

regularidade das cobranças denominadas MENSALIDADE PACOTE e 

CAPITALIZAÇÃO , são considerados não contratados os serviços e os 

valores indevidamente descontados devem ser devolvidos, em dobro, 

conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, e desde que não abarcados pelo instituto da prescrição 

(artigo 206, §3º, IV, do CPC). 5. Contudo, quanto ao dano moral, não se 

vislumbra hipótese para o seu reconhecimento. Mesmo reconhecendo o 

descontoindevido de valores, não resta constatada qualquer violação aos 

direitos de personalidade da parte autora, porquanto a situação não 

implicou em abalo emocional, capaz de afetar a normalidade de sua vida. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71007133739, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 16/05/2018). RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO 

CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS 

INDEVIDAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUE OS DÉBITOS INDEVIDOS CAUSARAM PREJUÍZOS AO 

AUTOR E QUE FORAM CAPAZES DE ATINGIR OS SEUS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE. Decorre dos autos que os descontos indevidos a título 

de seguro não contratadoocorreram nos meses de dezembro de 2013 (R$ 

44,53 R$ 24,28 e R$ 25,25), janeiro de 2014 (R$ 47,02 R$ 24,28 e R$ 

25,25), e fevereiro de 2014 (R$ 47,02 R$ 24,28 e R$ 25,25), totalizando R$ 

287,16 (fls. 16/21). Ausente a contratação, o autor postulou o 

cancelamento no âmbito administrativo junto ao banco em que possui 

conta, situação que foi regularizada antes do ajuizamento da ação. No 

caso em tela, apesar de não se desconhecer que o desconto indevido 

causa transtornos na vida de qualquer pessoa, não há o mínimo indício de 

prova no sentido de que tenha causado algum prejuízo ao sustento do 

autor ou atingido os seus direitos de personalidade, razão pela qual a 

devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, se mostra 

suficiente para a punição do réu. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005414537, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 26/06/2015). Ante o exposto, improcedente o dano 

moral. Indefiro o pedido contraposto formulado pela ré, pretendendo a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé, porquanto 

parcialmente procedente a demanda. II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos descontos 

correspondente ao seguro de vida não contratado, devendo a ré cessar 

os descontos e se abster de voltar a efetuá-los da conta bancaria de 

titularidade da autora; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia 

de R$ 777,17 (setecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) a 

título de danos materiais correspondente ao valor indevidamente 

descontado, em dobro (artigo 42, parágrafo único CDC), somando o valor 

total de R$ 1.554,34 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 

quatro centavos), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. 

Via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral, bem como o 

pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000879-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, 

NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Incompetência Juizado Especial em 

decorrência da complexidade da causa A ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I alega a necessidade 

de realização de perícia contábil a fim de apurar a existência de contrato. 

Se a requerida pretende defender a existência da relação jurídica cabe a 

ela comprovar a contratação com a autora e não ao juízo diligenciar nesse 

sentido. Não há que se falar em realização de perícia judicial na 

contabilidade da ré quando incumbe a ela o ônus de comprovar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. Ademais, é certo que a inversão do ônus da prova já 

fora declarada em decisão de ID nº. 11683314, ratificando assim o dever 

da requerida. De qualquer forma, é necessário dizer que, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. Afasto 

a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a autora que no dia 

30/01/2018 teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, em razão de três dívidas cuja origem 

desconhece, no importe total de R$ 2.419,18 (dois mil quatrocentos e 

dezenove reais e dezoito centavos). Salienta que ao buscar a origem do 

débito, em contato com a RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, que 

é quem opera a primeira requerida, fora informada que a dívida 

correspondia a um contrato firmado com a NATURA COSMÉTICOS S.A, 

aduzindo que jamais manteve relação jurídica com as demandadas. Por 

outro lado, a requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I aduz que houve contratação 

pela autora, sendo a inscrição decorrente da inadimplência, contudo, não 

trouxe aos autos qualquer documento comprobatório sobre o assunto. Já 

a ré NATURA COSMÉTICOS S.A afirma que cedeu o crédito em comento à 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, que é quem tem o direito de cobrar e receber 

pelo referido título. Ainda, que o procedimento para cadastramento como 

consultora Natura é minucioso a fim de evitar fraudes, não apresentando 

qualquer documento hábil a demonstrar a relação jurídica havida com a 

autora. Já a requerida RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (ID nº. 

13112287) não compareceu a sessão de conciliação realizada (ID nº. 

13239164) tampouco justificou sua ausência, bem como não apresentou 

contestação. Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia da 

demandada Recovery, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95, 

Enunciado 78 do FONAJE e artigo 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 
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ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Portanto, decreto a revelia da requerida 

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarada em decisão de ID nº. 12485862. Em 

tempo, consigno que tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, 

uma vez que não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a 

existência e legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ela, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou ou 

se utilizou dos serviços prestados pela ré. Sobre a comprovação dos 

morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o 

STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). Na 

linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE 

NEGATIVAÇÃO – AVALISTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – R$12.000,00 (DOZE MIL 

REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 

13962/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN 

RE IPSA” - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É dever da 

instituição financeira em proceder com a cautela necessária para 

verificação da documentação pessoal para realização de empréstimos, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta. Para a caracterização do 

abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a 

comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples 

apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. (TJMT. 

Ap 97033/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

07/10/2016). Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, confirmo os 

termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 2.419,18 (dois mil quatrocentos e dezenove 

reais e dezoito centavos), objeto da inscrição em cadastro de 

inadimplentes (ID nº. 12474834); b) CONDENAR os requeridos, 

solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento danoso (27/05/2017), nos moldes do art. 398 do CC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

28 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000817-19.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROMARIO SILVA SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito, afirma o autor que contratou com a ré serviços de 

telefonia no importe de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa 

centavos) mensais fixo, entretanto, passou a receber cobranças muito 

acima do contratado, razão pela qual procurou a ré para cancelar o 

contrato. Sem esclarecer os termos do cancelamento afirma que teve o 

nome indevidamente lançado no rol de inadimplentes, apontando os 

débitos no importe de R$ 198,89 (cento e noventa e oito reais e oitenta e 

nove centavos), correspondente ao contrato nº. 0226964505, vencido em 
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06/03/2015, inscrito em 15/08/2015; e o débito no importe de R$ 166,18 

(cento e sessenta e seis reais e dezoito centavos), correspondente ao 

contrato nº. 0230547940, vencido em 06/06/2015, inscrito em 31/10/2015. 

Conclui aduzindo que está pagando por um serviço viciado e inadequado 

para o fim que se destina, pretendendo a declaração da inexistência dos 

débitos e reparação por dano moral. A seu turno, a ré aduz que as 

cobranças consistem em exercício regular do direito, porquanto houve 

contratação e usufruto dos serviços por ela prestados, apresentando 

telas sistêmicas e faturas com o escopo de corroborar suas alegações. 

Primeiramente, consigno que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Ademais, é certo que a ré afirma que 

em relação ao contrato 0226964505 a negativação corresponde as 

faturas não quitadas dos meses de fevereiro a maio de 2015, contudo, a 

inscrição aponta data de vencimento 06/03/2015. Do mesmo modo, a 

requerida salienta que no que atine ao contrato nº. 0230547940, o débito 

abrange os meses de junho e julho de 2015, enquanto a negativação 

aponta que o vencimento fora em 06/06/2015. Assim, verifica-se que a ré 

sequer soube justificar a origem do débito, apontando datas não 

condizentes com a negativação. Nessa senda, a partir da afirmação da 

demandante de que não reconhece a dívida objeto de inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada demonstrar, 

ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Desse modo, 

verifica-se que as faturas apresentadas não correspondem ao valor da 

negativação, bem como que, não estão acompanhadas de contrato para 

tal período, não comprovando a legalidade da inscrição do nome do autor 

em cadastro de inadimplente. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 12539518. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

propósito, eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO 

CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever 

de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. (...). 

(Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO 

DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) Consoante a exordial, é 

ilícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes realizada pela parte ré, 

em razão de dívida decorrente de contrato de telefonia que a parte autora 

afirma não ter contraído. Referiu ter entrado em contato com a 

demandada, a qual lhe informou que o débito era oriundo de linha 

telefônica solicitada em 2011 e cancelada em 2012 por inadimplência, 

oportunidade em que refutou a contratação, a utilização dos serviços e o 

débito pendente. Relatou que o apontamento negativo foi cancelado do rol 

de inadimplentes logo após a reclamação da demandante no site do 

consumidor. Sustenta que, em razão da anotação negativa, faz jus à 

indenização extrapatrimonial, descrevendo a ocorrência de abalo de 

crédito. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - Estando a relação jurídica travada 

entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela 

que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte 
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autora de que firmou o contrato que originou o débito impugnado, incumbia 

à parte ré demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Restringiu-se a requerida a anexar aos autos as faturas dos 

serviços de telefonia em nome do autor que, por serem unilaterais, não se 

prestam para a pretendida finalidade de comprovar a origem do débito em 

discussão. Ademais, na medida em que a parte ré não exerceu de forma 

regular seu direito de cobrança da dívida através de reconvenção, 

demonstrando total desinteresse na exigência do crédito, não poderá mais 

fazê-lo em outra oportunidade, fato que também autoriza a procedência da 

ação. DANO MORAL- O cadastramento indevido no rol de inadimplentes 

ensejaria o dever de reparação de abalo de crédito. Contudo, enquanto 

não for a matéria regulamentada, as ações de indenização por dano moral 

seguirão sendo manejadas para a reparação do abuso praticado pelas 

empresas e instituições financeiras. No caso concreto, a parte autora 

deduziu na petição inicial a ocorrência de abalo de crédito que não foi 

objeto de impugnação específica pela parte ré. Configurado, pois, o dano 

extrapatrimonial, que se afigura in re ipsa. (...) TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA Nos casos de 

responsabilidade extracontratual, aplica a Súmula 54 do STJ, com 

incidência de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária 

pelo IGP-M a partir da data do arbitramento. Ação julgada procedente. 

Inversão dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível Nº 70075064790, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

06/04/2018). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Via de consequência, indefiro os pedidos 

contrapostos formulados pela ré, pretendendo a condenação da autora ao 

pagamento do valor da inscrição, uma vez que não demonstrada sua 

legalidade, e litigância de má-fé, porquanto parcialmente procedente a 

demanda. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR 

a inexistência dos débitos de R$ 198,89 (cento e noventa e oito reais e 

oitenta e nove centavos), correspondente ao contrato nº. 0226964505, e 

R$ 166,18 (cento e sessenta e seis reais e dezoito centavos), 

correspondente ao contrato nº. 0230547940, objetos das inscrições em 

comento; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(15/08/2015), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000297-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO JOSE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 12902827, sob o argumento de que deixou 

de fundamentar a existência de dano moral. É o necessário. DECIDO. No 

que atine a omissão alegada pela embargante, analisando a sentença 

objurgada, não se vislumbra sua incidência, sendo certo que no decisório 

expressamente constou o que segue: “O nexo de causalidade do ilícito 

perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de 

serviço, caracterizada na fragilidade do sistema disponibilizado ao 

consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um 

terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

há a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor, porquanto não agiu de forma diligente por ocasião da 

contratação do serviço, o que consequentemente gerou a cobrança e 

negativação indevida em cadastro de inadimplentes. Nessa linha de 

intelecção o dano moral está ínsito no caso e advém do próprio fato, 

dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do imbróglio. Trata-se de dano moral in 

ré ipsa, sendo inadmissível a conduta desidiosa da requerida, afastando 

mero aborrecimento do cotidiano”. Tal fundamentação fora seguida de 

diversos entendimentos jurisprudenciais ratificando o entendimento 

adotado. Desta feita, não vislumbrando a irregularidade apontada pelo 

embargante, tenho que a sentença merece ser mantida. A irresignação da 

parte se dá quanto ao mérito da causa, e, persistindo discordância, 

deverá valer-se da via adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 13023237, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA APARECIDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000721-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GEOVANA APARECIDA DA 

ROCHA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que a realização de perícia se 

revela indispensável à conclusão certeira a fim de garantir a aplicação do 

melhor direito. Com efeito, tem-se que a autora pretende a reparação por 

dano moral e material em decorrência do não funcionamento de aparelho 

celular dentro do prazo da garantia, que enviado a assistência técnica não 

retornou. Por outro lado, as rés afirmam que o problema ocorreu em 

decorrência de mau uso do celular, excluindo assim a responsabilidade do 

fornecedor. Trata-se, pois, de matéria que reclama a realização de perícia 

conclusiva, a fim de se aferir se o vício ocasionado no celular da autora é 

decorrente do mau uso ou se existe defeito de fábrica, com o intuito de 

respaldar uma decisão baseada em prova concreta. Conclui-se, portanto, 

que a matéria posta sub judice não encontra respaldo na competência dos 

Juizados Especiais. A propósito, colaciono o seguinte julgado: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO 

CELULAR. ALEGAÇÃO DE QUE PEGOU FOGO. CONSTATAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE TÉCNICA DE TRINCAS NA TELA. POSSIBILIDADE DE 

MAU USO NÃO EXCLUÍDA (QUEDA OU USO DE CARREGADOR 
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INADEQUADO). NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007574510, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 26/04/2018). Ante o 

exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

base no art. 51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO FILHO OAB - MT0019355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PINTO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001125-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: WILSON RIBEIRO REQUERIDO: 

MANOEL PINTO DA CRUZ Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimado o autor para 

emendar a inicial, nos termos do despacho de ID nº. 13106368 , este 

quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº 13749650. Ante o exposto, 

considerando que a inicial não veio instruída com nenhum documento 

comprobatório, afrontando o disposto no artigo 320 do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, c.c art. 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Inexistindo condenação em custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002921-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. N. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002921-18.2017.8.11.0007 REQUERENTE: BRUNA NATALIA VELOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ROGERIO APARECIDO RODRIGUES Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Cinge-se dos autos que a parte autora, não compareceu à 

sessão de conciliação designada, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 12523438. Ainda, vê-se que seu advogado 

requereu prazo para apresentação de justificativa, contudo, quedou-se 

inerte (ID nº. 13401890) Desse modo, a extinção da ação é à medida que 

se impõe em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 9.099/95: Art. 51- 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - Quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. 

Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do 

processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar provado que a 

ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 

9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora requereu a justiça 

gratuita e por tais razões deixo de condená-la no pagamento de custas 

processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC 

combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, ante a explanação alhures 

apontada e conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010267-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010267-32.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: TEREZINHA ALVES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Inicialmente, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito. NOTIFIQUE-SE a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que dispõe 

sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de Processo Civil nas 

execuções de título judicial do Juizado da Fazenda Pública, bem como nos 

moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. Caso sejam ofertados 

embargos, intime-se o embargado/exequente para, em 10 (dez) dias, 

manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do prazo sem que 

tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 4 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000985-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DARLEI DOS SANTOS DE 

AZEVEDO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito, alega o autor que contratou pacote turístico com a ré no importe de 

R$ 3.916,93 (três mil novecentos e dezesseis reais e noventa e três 

centavos), porém, chegado o dia da viagem não pode realizá-la, restando 

caracterizado o não comparecimento. Afirma que pleiteou pelo 

cancelamento, tendo sido informado pela requerida que seriam cobradas 

multa por não comparecimento com reembolso, no importe de 30%, bem 

como multa de 15% correspondente a taxa administrativa. Entretanto, ao 

ser reembolsado constatou que lhe fora descontado 64,4% do total do 

contrato, razão pela qual pretende o reconhecimento da abusividade das 

multas, requerendo que seja fixada no importe de 10%, com a reparação 

por dano moral e material. Referido contrato não fora encartado a exordial 
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uma vez que o autor afirma não possuí-lo. A seu turno a ré confirma os 

fatos narrados pelo autor e defende ser contratual a cobrança de 45% 

sobre o valor do contrato a título de multa rescisórias, alegando inexistir 

dano moral ou material a ser reparado, e também não apresentou cópia do 

contrato objeto da demanda. Primeiramente, consigno que em se tratando 

de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. No caso em comento apesar de alegar que a 

cobrança é contratual, a ré não se desincumbiu de seu ônus, porquanto 

não trouxe aos autos contrato devidamente assinado pelo autor, a 

demonstrar sua ciência inequívoca dos termos acordados. Ainda que 

tivesse o feito, é certo que as cláusulas que versam sobre a cobrança de 

taxas em decorrência da rescisão se revelam abusivas. Impende anotar 

que no bojo da contestação a requerida colacionou trechos do contrato 

que afirma entabular com seus clientes. Com efeito, verifica-se que as 

cláusulas apresentadas pela ré no seio da peça defensiva estabelecem: 

4.2.3. Caso o CONTRATANTE opte pela Rescisão do contrato, terá direito 

a reembolso do valor efetivamente pago pelos serviços turísticos, com 

aplicação dos descontos a seguir a título de multa: a) 8 (oito) dias ou mais 

de antecedência da data do início da viagem = 10% (dez por cento) b) de 

1 (um) a 7 (sete) dias de antecedência da data do início da viagem = 20% 

(vinte por cento) 4.2.5 Havendo o não comparecimento, serão aplicadas 

as seguintes penalidades: a) Se o CONTRATANTE optar pela remarcação 

dos serviços turísticos prevista na cláusula 4.24 (a) acima = 20% (vinte 

por cento); b) Se o CONTRATANTE optar pela restituição do valor pago 

previsto na cláusula 4.2.4 (b) acima = 30% (trinta por cento). 5.1. Em 

qualquer das hipóteses de Alteração da contratação inicial, Rescisão ou 

Não Comparecimento acima elencadas, as CONTRATADAS reterão as 

respectivas taxas de serviços relativas à intermediação da prestação dos 

serviços turísticos, no percentual total de 15% (quinze por cento), exceto 

se o percentual menor for previamente informado ao CONTRATANTE. 

Cinge-se dos autos que o montante descontado pela ré do autor 

demonstra a somatória das penalidades inseridas nas cláusulas 4.2.3 “b”, 

4.2.5 “b” e 5.1, atingindo o percentual de 65% de desconto do valor pago 

pelo autor. Impende anotar que o consumir não pode incorrer nas 

cláusulas 4.2.3 ou 4.2.5 porquanto ou ele solicita o cancelamento de forma 

prévia, ou ele deixa de comparecer para a viagem, sendo impossível que 

faça ambas as coisas. No caso em comento o autor afirma que deixou de 

comparecer. Vislumbra-se que a soma das penalidades se mostra 

demasiadamente abusiva, e coloca o consumidor em desvantagem 

exagerada, conduta vedada pelo regramento protetivo estabelecido pelo 

CDC. A cláusula contratual “5.1.” (fl. 19) que prevê a retenção de 15% do 

valor sob a rubrica “taxa de serviço”, mesmo no caso de rescisão 

antecipada, mostra-se abusiva. A imposição deste ônus sem que a parte 

tenha utilizado o serviço não respeita os princípios da boa-fé, equidade e 

razoabilidade aplicáveis as relações contratuais e, sobretudo, de natureza 

consumerista. A Lei nº. 11.771/08, que dispõe sobre a política nacional de 

turismo, em seu artigo 27 estabelece que: Art. 27. Compreende-se por 

agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de 

intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de 

serviços turísticos ou os fornece diretamente. § 1º. São considerados 

serviços de operação de viagens, excursões e passeios turísticos, a 

organização, contratação e execução de programas, roteiros, itinerários, 

bem como recepção, transferência e a assistência ao turista. § 2º. O 

preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos 

fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo desses 

fornecedores, facultando-se à agência de turismo cobrar taxa de serviço 

do consumidor pelos serviços prestados. Assim, não se confunde 

“intermediação” com o serviço propriamente ofertado e que engloba 

“operações de viagens, excursões e passeios turísticos”, os quais não 

foram prestados no caso dos autos, pois o autor não embarcou para a 

viagem programada. A cláusula de taxa de serviço não pode se tornar 

uma penalidade, nem pode ser presumida. A retenção e cobrança devem 

ser justificadas através da indicação da contraprestação, o que não 

houve. Nesta toada, segundo o art. 51, inciso IV, do CDC a referida 

cláusula se afigura nula ao impor desvantagem exagerada, até mesmo 

porque a cláusula “4.2.5.” cumpre este papel ao estipular multa de 30% 

pelo cancelamento do contrato. Em se discutindo acerca da abusividade 

das cláusulas contratuais, deve-se levar em consideração o que dispõe o 

art. 413 do Código Civil, in verbis: Art. 413. A penalidade deve ser 

reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 

cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente 

excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Assim, 

devida é a restrição da multa por cancelamento de contrato, sendo legítima 

a sua cobrança, entretanto, o importe de 30% (trinta por cento) se revela 

excessivo. Deve se levar em consideração o fato de que o autor não 

deixou de comparecer a viagem por mera liberalidade. A pretensão na 

realização da viagem se mostra evidente quanto o requerente adquiriu o 

pacote com bastante antecedência e efetuou o pagamento em dez 

prestações. Certamente o demandante fora imbuído de situação que fugiu 

de sua alçada (problema de saúde na família) e o impediu de empreender o 

passeio turístico não parecendo ser justa tamanha penalidade por algo 

que não pretendeu fazer. Portanto, na toada do artigo 413 do CC, tenho 

que 15% do montante integral do contrato se demonstra razoável a fim de 

penalizar o consumidor no caso vertente. No que tange ao pedido de 

abusividade da cláusula 5.1 dos contratos em questão, entendo que a 

cobrança de taxa administrativa do consumidor se mostra impertinente, 

pois a legislação específica autoriza a transferência e cobrança da 

referida taxa somente nos casos dos serviços terem sido prestados, 

conforme art. 27, § 2º, da Lei nº 11.771/2008, o que entendo não ter 

ocorrido no caso dos autos, pois não prestados os serviços. Caso fosse 

admitida a cobrança da aludida taxa na situação dos autos, representaria 

uma penalidade pelo cancelamento, ou seja, cláusula penal, 

caracterizando o bis in idem. Assim, comungo do entendimento 

jurisprudencial de que a cumulação da multa rescisória contratual com a 

taxa de serviço na hipótese de cancelamento do pacote turístico 

mostra-se abusiva. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO POR MOTIVOS DE 

SAÚDE. MULTA CONTRATUAL DE 10% PELO CANCELAMENTO. 

ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO, ALÉM DA MULTA, DE 15% DO VALOR DO 

CONTRATO A TÍTULO DE TAXA DO SERVIÇO PRESTADO. A multa de 10% 

pelo cancelamento do pacto de viagem encontra previsão contratual e foi 

mantida na sentença, representando pré-fixação dos danos suportados 

pelo agente de turismo. Já a pretensão de retenção também de 15% a 

título de taxa pelo serviço prestado se mostra abusiva, tal como concluiu a 

sentença, impondo desvantagem exagerada ao consumidor, além de se 

confundir com a finalidade da multa contratual de 10%, configurando bis in 

idem. Em recente julgado e em situação similar, decidiu este Colegiado: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. 

CANCELAMENTO. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

DESEMBOLSADOS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. TAXA ADICIONAL DE 

INTERMEDIAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 15%, QUE SE MOSTRA ABUSIVA. 

NULIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA CONFIRMADA, POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Em face da rescisão do contrato de prestação 

de serviços firmado entre as partes, por desistência do consumidor, 

mostra-se cabível a retenção de valores a título de multa, no percentual de 

10% do valor do negócio jurídico. Contudo, é nula a cláusula contratual 

que prevê, além do pagamento da multa pela rescisão, retenção de mais 

15% dos valores pagos, a título de taxa de intermediação, nos termos do 

art. 51, incisos II e IV, ambos do CDC, diante do evidente prejuízo do 

consumidor e porque é verdadeiro bis in idem, uma vez que não há 

qualquer justificativa contratual para esta cobrança. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006541957, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em 13/09/2017) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71007792468, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 18/07/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL E TAXA 

DE SERVIÇO, QUE CUMULADAS PERFAZEM 25% DO VALOR DO PACOTE. 

ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE TAXA DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS QUANDO ESTES SEQUER FORAM PRESTADOS. MULTA 
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CONTRATUAL DE 10% PELA DESISTÊNCIA ANTECIPADA, MANTIDA. 

Descabida a cobrança da taxa de serviços em caso de cancelamento do 

pacote de turismo que não fora prestado. RECURSO IMPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70069275121, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/11/2016). 

Assim, entendo que deve ser afastada a incidência da cláusula 5.1. do 

contrato em exame, e reduzida a taxa de retenção de valores (cláusula 

4.2.5.b) para 15% sobre o valor pago na contratação, qual seja, R$ 

3.916.93 (três mil novecentos e dezesseis reais e noventa e três 

centavos), sendo efetivamente devida pelo consumidor a retenção do 

valor de R$ 587,54 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos). Consoante demonstram os documentos apresentados pelo 

autor, correspondente a contratação em espeque fora devolvido o importe 

de R$ 1.393,92 (mil trezentos e noventa e três reais e noventa e dois 

centavos), sendo, portanto, devido a título de dano material o total de R$ 

1.935,47 (mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos). No que pertine à indenização por danos morais, tenho que o 

descumprimento contratual, por si só, não enseja a condenação, pois 

embora desconfortável a situação podemos classificá-la como mero 

aborrecimento, situação que não integra o rol daquelas passíveis de 

indenização. Não se tratando de dano moral in re ipsa, deve a parte autora 

comprovar a ofensa ao direito subjetivo que acabam por acarretar abalo 

emocional, capaz de ensejar a condenação indenizatória. Na vida em 

sociedade estamos expostos a diversos aborrecimentos e no mundo dos 

contratos não é diferente. Aliás, n lição de Humberto Theodoro Júnior: “O 

dano moral indenizável não pode derivar do simples sentimento individual 

de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e 

frustrações do quotidiano social.” Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral 

– 8 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. pg. 108. No 

caso concreto, inexistem provas de que a situação dos autos tenha 

causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os 

direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao 

postulante, passíveis de ressarcimento pecuniário. A propósito, eis o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PACOTE 

TURÍSTICO. REVEILLON. VIAGEM CANCELADA POR MOTIVO DE SAÚDE. 

VALOR EXIGIDO QUE SE AFIGURA ABUSIVO. (...) DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71005385620, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/04/2016). 

Improcedente, portando, a indenização por danos morais. II – Dispositivo 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado pelo autor, para: a) Afastar a 

incidência da cláusula 5.1. do contrato em exame, porquanto abusiva, em 

consonância com o disposto no artigo 51, IV, do CDC, e reduzir a taxa de 

retenção de valores (cláusula 4.2.5.b) para 15% sobre o valor pago na 

contratação, nos termos do artigo 413 do CC; b) Condenar a empresa 

requerida a devolução do importe de R$ 1.935,47 (mil novecentos e trinta e 

cinco reais e quarenta e sete centavos), a título de dano material, 

acrescidos de juros mensais de 1% e corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, a partir da sentença. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000805-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDILAINE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I 

do CPC. Afirma a parte autora não ter relação jurídica com a requerida e 

que por essa razão foi negativada indevidamente. Entretanto, analisando 

os documentos apresentados pela ré com o escopo de justificar a origem 

do débito objeto da negativação em testilha (ID nº. 13627291) verifica-se 

similitude com as assinaturas lançadas pela autora em seu registro geral 

(ID nº. 12648703), bem como no instrumento de procuração de ID nº. 

12648702. Desse modo, a realização de perícia técnica na assinatura dos 

documentos juntados pela parte ré se revela imprescindível para a 

verificação da contratação. A matéria que reclama a realização de perícia 

conclusiva, a fim de se aferir se o contrato foi fraudado ou não, tem o 

intuito de respaldar uma decisão baseada em prova concreta. Assim, a 

aplicação da Lei nº. 9.099/09 nas causas de maior complexidade 

consistiria em infração ao princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 

5º, LV, da CF. Ante o exposto, revogo a tutela provisória deferida e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002575-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARQUES MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002575-33.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO MARQUES MENDONCA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Considerando que os documentos mencionados na petição de 

emenda não foram juntados no processo, determino novamente a 

intimação da parte autora para fins de cumprimento do despacho proferido 

no Id. num. 14288222. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DA SILVA ROSENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001129-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSIMEIRE DA SILVA 

ROSENDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para comprovar o domicílio nesta comarca, contudo, se quedou inerte 

consoante certidão de ID n.º 13842591. De se observar que o artigo 4º da 

Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento 

das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do 

juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do 
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feito. Contudo, no caso em comento vê-se que o comprovante de 

residência apresentado pela parte (ID nº. 12736227) não está em seu 

nome, sendo certo que a declaração de união estável encartada pela 

parte corresponde a informação unilateral por ela emitida, e não tem o 

condão de comprovar a alegação. Ademais, não se pode olvidar que no 

bo jo  dos  au tos  n º .  0042256-48 .2018 .8 .11 .0000  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Ainda, consoante 

afirmado, intimada a parte para sanar a irregularidade, sob pena de 

extinção, esta quedou-se inerte. Desse modo, não comprovado o domicílio 

do autor nesta comarca o feito deve ser extinto. Calha registrar a afronta 

ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000818-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PAULINO PIRES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. b) 

Inépcia da inicial – ausência de documentos A ré pretende a extinção da 

ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a exordial não está 

acompanhada de provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, 

verifica-se como requisito da peça inicial a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, haver qualquer 

menção à necessidade de juntada de comprovante original de informação 

de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador por presumir a 

veracidade das informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à 

Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Cabe ressaltar, 

ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos documentos juntados pela 

parte postulante, não sendo crível presumir que o documento apresentado 

não esteja em conformidade com aquele postulado, mormente em razão do 

fato de o autor poder responder pela litigância de má fé ao pleitear direito 

que não lhe assiste. Desse modo, comungo do entendimento de que a 

exigência de juntada de documento original que demonstre a inscrição 

negativa caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Destarte, 

impende anotar que a requerida também aduz em sua tese defensiva que 

a inscrição é legítima, confirmando assim que inseriu o nome da parte 

autora em cadastro de inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito 

No mérito, afirma o autor que contratou com a ré serviços de telefonia no 

importe de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) mensais fixo, entretanto, 

passou a receber cobranças muito acima do contratado, razão pela qual 

procurou a ré para cancelar o contrato. Sem esclarecer os termos do 

cancelamento afirma que teve o nome indevidamente lançado no rol de 

inadimplentes, apontando os débitos no importe de R$ 189,27 (cento e 

oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), correspondente ao contrato 

nº. 2142697502, vencido em 01/01/2016, inscrito em 29/05/2016; R$ 

324,74 (trezentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), 

correspondente ao contrato nº. 0232877595, vencido em 01/02/2015, 

inscrito em 29/02/2016; e R$ 14,97 (quatorze reais e noventa e sete 

centavos), correspondente ao contrato nº. 0232877595, vencido em 

01/02/2015, inscrito em 29/02/2016. Conclui aduzindo que está pagando 

por um serviço viciado e inadequado para o fim que se destina, 

pretendendo a declaração da inexistência dos débitos e reparação por 

dano moral. A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem em 

exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto dos 

serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas e faturas com 

o escopo de corroborar suas alegações. Primeiramente, consigno que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – 

SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas 

relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Ademais, em sede 

de contestação a ré afirma que para ambos os números de contrato fora 

habilitado o telefone nº. (66) 99989-5920, contudo, apresenta faturas 

correspondentes ao número (66) 99989-5925. Ainda, no que atine ao 

contrato nº. 2142697502, a negativação aponta o débito de R$ 189,27 

(cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), vencido em 

01/01/2016, enquanto a ré afirma que a anotação corresponde aos meses 

de janeiro e fevereiro de 2016 (posterior ao declinado), cujas faturas 

somam o total de R$ 146,22 (cento e quarenta e seis reais e vinte e dois 

centavos). Já em relação ao contrato nº. 232877595 a ré afirma que 

corresponde aos valores não pagos em janeiro e fevereiro de 2015, e 

apesar de a tela sistêmica indicar R$ 110,97 (cento e dez reais e noventa 

e sete centavos) a fatura emitida para referido mês é de R$ 225,43 

(duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), os quais 

divergem da anotação. Assim, verifica-se que a ré sequer soube justificar 

a origem do débito, apontando datas e valores não condizentes com a 

negativação. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que 

não reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que 

minimamente, a regularidade da anotação. Desse modo, verifica-se que as 

faturas apresentadas não correspondem ao valor da negativação, bem 

como que, não estão acompanhadas de contrato para tal período, não 

comprovando a legalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de 

inadimplente. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarado em decisão de ID nº. 12539518. Dessa forma, o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 
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do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se 

desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 

documento a fim de demonstrar a existência e legalidade da dívida. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de não confirmar a persistência do débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Entretanto, no presente caso não há que se 

falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não 

existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem 

outras negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à discutida 

na lide. Em que pese o documento juntado no ID n.º 12926339, indicar a 

inexistência de outros apontamentos em nome da parte autora, foi 

realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta 

– MT, restando comprovada a existência de outras duas negativações 

preexistentes à inscrição discutida na lide, bem como outra posterior, 

conforme extrato que antecede a sentença. In casu, aplica-se a Súmula nº 

385 do STJ, que afasta a possibilidade de reparação moral quando 

preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da 

demandante junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra 

ação visando a declaração de ilegitimidade dos apontamentos anteriores, 

presumindo-se, portanto, válidos. Diante de tal prova, forçoso concluir que 

a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) 

Ainda que configurada como indevida a inscrição do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o dano moral, no caso 

concreto, em razão da existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da 

súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No 

caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Desse modo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão contra texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o 

que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Consigno que a condenação em litigância 

de má-fé do autor, pleiteada pela ré, se consubstancia no argumento de 

que o requerente conhece o contrato objeto da negativação, contudo, tal 

fato não restou comprovado porquanto julgo improcedente o pedido 

contraposto. Destarte, não comprovada a legitimidade da dívida também 

julgo improcedente o pedido contraposto para pagamento do valor da 

inscrição. II – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos de R$ 

189,27 (cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), 

correspondente ao contrato nº. 2142697502, vencido em 01/01/2016, 

inscrito em 29/05/2016; R$ 324,74 (trezentos e vinte e quatro reais e 

setenta e quatro centavos), correspondente ao contrato nº. 0232877595, 

vencido em 01/02/2015, inscrito em 29/02/2016; e R$ 14,97 (quatorze 

reais e noventa e sete centavos), correspondente ao contrato nº. 

0232877595, vencido em 01/02/2015, inscrito em 29/02/2016, todos 

objetos das inscrições em comento. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o 

dano moral e o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de 9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

corrigidos à época do pagamento, bem como CONDENO a autora ao 

pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que 

fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, proceda-se de acordo com as 

normas da CNGC/MT visando o adimplemento das custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CARVALHO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001405-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BRUNA CARVALHO PIRES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da inicial – ausência de documentos A ré pretende 

a extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Ademais, o Juízo consultou o banco de 

dados da CDL, objetivando constatar a pendência de negativações em 

nome da autora, conforme extrato anexo. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a 

autora que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de duas dívidas cuja origem que 

desconhece, no importe de R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e 
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sete centavos), sendo correspondente aos contratos números 

0261936390 e 0261936746, cuja inscrição ocorreu aos 29/05/2016. A seu 

turno, a ré aduz que as cobranças consistem em exercício regular do 

direito, porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela 

prestados, apresentando telas sistêmicas, faturas e gravação telefônica 

com o escopo de corroborar suas alegações. Impugnada a defesa, a 

autora afirma que a ligação apresentada é fraudulenta. Entretanto, 

analisando referida gravação denota-se que a cliente respondeu a todas 

as perguntas de segurança formuladas pela requerida e confirmou todos 

os dados pessoais como data de nascimento, nome da mãe e endereço 

para correspondência. Ainda, vê-se que a autora anuiu em contratar o 

pacote Smart Vivo Controle Plus pelo importe de R$ 34,99 (trinta e quatro 

reais e noventa e nove centavos) mensais e escolheu a data de 

vencimento da fatura, qual seja, dia 26, e o fez tanto para o seu aparelho, 

tendo indicado o número (66) 9967-6539, quanto para o telefone de seu 

marido, tendo sido expressamente avisada que lhe seriam enviadas duas 

faturas para seu nome e endereço. Vale anotar que as inscrições indicam 

cada qual o débito de R$ 104,97 (cento equatro reais e noventa e sete 

centavos), o que corresponde a três meses de débito do plano 

contratado. Desse modo, tenho que a legitimidade da dívida restou 

comprovada pela ré, não havendo que se falar em dano moral em 

decorrência da inscrição em cadastro de inadimplente. Nessa senda, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, tendo 

a empresa de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Desse modo, 

conforme requerido em pedido contraposto pela ré, tenho que a parte 

autora merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé. Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão que conscientemente não tinha direito, posto que comprovado 

que contratou os serviços da requerida e por liberalidade não efetuou o 

pagamento das faturas. Resta evidenciada a conduta vil e ardilosa da 

requerente que move o Poder Judiciário e pleiteia reparação por dano 

moral em decorrência de sua inadimplência consciente, o que contraria a 

probidade processual e autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, 

consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Comprovada a legalidade da dívida o 

pedido contraposto prospera devendo a autora pagar os valores objetos 

das inscrições. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar 

arguidas e JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Em tempo, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a autora a efetuar o 

pagamento do importe total de R$ 209,94 (duzentos e nove reais e 

noventa e quatro centavos), correspondente as dívidas objetos da 

inscrição em cadastro de inadimplente. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem 

como CONDENO a autora ao pagamento das custas do processo e dos 

honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, 

proceda-se de acordo com as normas da CNGC/MT visando o 

adimplemento das custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE BRITO BIF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003193-12.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUCIMARA DE BRITO BIF 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. II – Mérito No mérito, afirma a autora que no 

dia 27/12/2016 adquiriu junto a Rede Rio Móveis localizada em Carlinda 

uma Máquina Lava Roupa Mueller Big Mais 13KG 127V, no importe de R$ 

624,96 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), 

pago em quatro parcelas iguais de R$ 156,24 (cento e cinquenta e seis 

reais e vinte e quatro centavos), entretanto, o produto nunca lhe fora 

entregue. A seu turno, a ré aduz que a entrega fora efetuada em 

20/01/2017, na residência da irmã da autora, conforme orientação de 

entrega da própria cliente, tendo instruído a contestação com declaração 

emitida pela testemunha Rui Guilherme Machado Neto e boletim de 

ocorrência registrado ante a alegação da autora. A tese defensiva não 

fora impugnada pela requerente. Analisando os documentos apresentados 

pela requerida, não rebatidos pela requerente, tenho que a máquina de 

lavar fora entregue, não restando comprovado qualquer prejuízo moral ou 

material suportado pela autora. Nessa senda, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, tendo a empresa demandada se 

desincumbido de seu ônus. Por outro lado, tenho que o pedido contraposto 

de condenação à autora nas penalidades da litigância de má-fé não se 

revela apropriado. Em que pese a demonstração de entrega da mercadoria 

objeto da demanda, é certo que não fora realizada diretamente à autora, 

inexistindo documento por ela assinado atestando o recebimento, cautela 

que incumbe a requerida, não podendo se afirmar, de forma exime de 

dúvida, que a autora é conhecedora de tal fato. Desse, tenho que a autora 

não incorreu em nenhuma das praticas do artigo 80 do CPC, não havendo 

que se falar em litigância de má-fé. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, bem como o pedido contraposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001126-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OLINDA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia (ID nº. 13158579), contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 13842243). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 
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que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Consigno que a 

outorgante da procuração acostada aos autos se trata de pessoa 

analfabeta, razão pela qual a outorga de poderes ao seu advogado 

deveria ter sido conferida por instrumento público e não particular, nos 

termos dos artigos 105 do Código de Processo Civil e 654 do Código Civil. 

Neste sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

ANALFABETO - INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE. - O instrumento 

de mandato outorgado por analfabeto deve ser lavrado, obrigatoriamente, 

de forma pública, perante tabelião de notas dotado de fé pública.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0707.15.003187-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo 

Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, 

publicação da súmula em 22/03/2016). Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, I, III 

e IV c.c 321 todos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010380-59.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010380-59.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIA FATIMA COLET 

SCHAVAREN EXECUTADO: IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO 

NORTE DE MATO GROSSO Vistos. Analisando detidamente o processo, 

verifico que foi expedido alvará eletrônico de liberação em 04/04/2018, no 

valor de R$ 14.765,64 (quatorze mil setecentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta e quatro centavos), em favor da parte credora. Assim, 

determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo do valor exequendo, devendo abater a 

quantia efetivamente levantada. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001143-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DAKARI FERNANDES 

TESSMANN REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – MÉRITO No mérito, afirma o autor que é cliente da ré e 

detentor da linha telefônica nº. (66) 99981 4979, a qual em meados do mês 

de março passou a apresentar problemas de ordem técnica, porquanto 

não recebia ligações telefônicas, aparecendo a mensagem de que “esse 

número de telefone não existe”. Salienta que por diversas vezes manteve 

contato com a ré com o escopo de solucionar o imbróglio, indicando os 

números dos protocolos de atendimento. Instruiu a exordial com vídeo 

demonstrando que o número existe, uma vez que realiza uma chamada 

com ele, bem como que não recebe ligação, comprovando a mensagem 

afirmada. Afirma que é advogado e necessita da linha para manter contato 

com seus clientes, razão pela qual pretende reparação por dano moral em 

decorrência da falha na prestação do serviço. A seu turno a ré alega a 

inexistência de dano moral indenizável. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, 

uma vez que não apresentou nenhuma prova hábil a demonstrar a 

regularidade do serviço, sendo que sequer alegou tal tese. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Desse modo, tenho que a alegação da parte 

autora munida das provas que instruíram a exordial comprovam a falha na 

prestação do serviço pela ré. Impende anotar que os serviços de telefonia 

são essenciais a manutenção da vida moderna. Entrementes, como bem 

afirmado pelo autor em exordial, a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o 

regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, 

estabelece que: Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. § 1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. [...] Art. 

7º - Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; Na 

mesma linha de intelecção, a Lei nº 9.472/97 que dispõe sobre a 

organização dos serviços de telecomunicações, prevê que: Art. 2° O 

Poder Público tem o dever de: I - garantir, a toda a população, o acesso às 

telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições 

adequadas; Art. 3º - O usuário de serviços de telecomunicações tem 

direito: I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de 

qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do 

território nacional; VII - à não suspensão de serviço prestado em regime 

público, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização ou por 

descumprimento de condições contratuais; XII - à reparação dos danos 

causados pela violação de seus direitos. Nessa toada, evola-se que a 

requerida não cumpriu as normas legais alhures transcritas, havendo 

evidente falha na prestação do serviço. Quanto ao dano moral é certo que 

o simples descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de 

indenizar. Contudo, no caso concreto, o autor atua como advogado e 

inequivocamente utiliza os serviços de telefonia para seu trabalho, sendo 

presumido que o mau funcionamento da linha telefônica móvel lhe trouxe 

prejuízos de ordem moral, ante o desatendimento dos clientes. Portanto, 

resta evidente os incômodos sofridos pela parte autora, que 

ultrapassaram a barreira do mero dissabor, não podendo ser encarado 

como mero aborrecimento. Insta salientar que a conduta da requerida 

gerou perturbação extrapatrimonial não só pela carga de extrema 

abusividade, mas, sobretudo, por ter incutido grave prejuízo à atividade 

prestada, ficando privada do acesso a importante e imprescindível 

ferramenta de trabalho, utilizada para atendimento e orientação de 

clientes. Nessa toada, eis os entendimentos jurisprudenciais que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃODO 

SERVIÇO. MAU FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. 

INTERRUPÇÃO. DANO MORAL. (...) 3. Falha na prestação do serviço: a 

concessionária de telefonia demandada não logrou demonstrar a 

inexistência de falha na prestação do serviço, limitando-se a acostar telas 
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sistêmicas, as quais, além de unilaterais, não infirmam as alegações da 

autora, no sentido de que a linha telefônica não funcionou durante 20 

(vinte) dias. 4. Dano moral: a interrupção do serviço de telefonia durante 

20 (vinte) dias causou à demandante transtornos que ultrapassaram a 

esfera do mero dissabor, na medida em que restou impedida de receber 

pedidos por meio do telefone, prejudicando as suas atividades comerciais. 

Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se 

buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, 

atentando para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se 

a condenação de modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o 

infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas. No caso em apreço, 

mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que 

se encontra em consonância com os parâmetros utilizados por este 

Colegiado. 5. Juros de mora: no âmbito da responsabilidade civil contratual, 

o cômputo dos juros de mora dá-se desde a citação, que, na forma do art. 

240, "caput", do NCPC, constitui em mora o devedor. Preliminares 

rejeitadas. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70072838303, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/03/2017). O valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). II – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para CONDENAR a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos 

morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar do presente 

arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios de 

1% a.m., a partir do evento danoso (28/03/2018 – data da primeira ligação 

realizada pelo autor a ré declinada na exordial), nos termos do artigo 398 

do CC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se 

nada for requerido em 15 dias, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011236-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASTURINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011236-47.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CASTURINA DE LIMA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Preliminar a) Litispendência e Conexão Aduz a ré que a autora ajuizou 

ação idêntica a esta, em trâmite perante o Juizado Especial desta Comarca 

sob o nº. 8011237-32.2016.811.0007, pretendendo a extinção deste feito 

em decorrência da litispendência, ou, subsidiariamente, que seja declarada 

a conexão. Vale frisar que sobre a litispendência, o CPC prevê: 337. § 3o 

Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Destarte, 

sobre a conexão estabelece: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 

Analisando detidamente o presente feito em conjunto com o processo 

mencionado pela ré, verifica-se que apesar de ambas as ações, 

inegavelmente propostas pela autora, versarem sobre a pretensão 

indenizatória decorrente de alegada inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente, correspondem a apontamentos diversos. Enquanto essa diz 

respeito à negativação atinente ao contrato nº. 0111323149299, que 

indica débito no importe de R$ 29,36 (vinte e nove reais e trinta e seis 

centavos), vencido em 20/12/2015, àquela corresponde ao contrato 

0111300212048, que indica débito de R$ 29,90 (vinte e nove reais e 

noventa centavos), vencido em 20/11/2015. Desse modo, não há 

repetição de ação em curso, afastando a litispendência arguida pela ré. Na 

mesma senda, não se vislumbra conexão porquanto como dito a causa de 

pedir é diversa. II – Mérito No mérito, afirma a autora que aos 03/04/2016 

teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré, 

em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 29,36 (vinte 

e nove reais e trinta e seis centavos), apontando como data de 

vencimento 20/12/2015, correspondente ao contrato número 

00111323149299, porquanto afirma jamais ter mantido relação jurídica com 

a demandada. Por outro lado, a ré defende que não praticou qualquer 

ilícito, defendendo a impossibilidade da inversão do ônus da prova e a 

inocorrência de dano moral suportado pela autora. Ainda, instruiu a 

exordial com documentos correspondentes a suposta captação ilícita de 

clientes pelos advogados que patrocinam a autora, em comarcas 

diversas. Primeiramente, consigno que a relação jurídica em liça está 

submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja 

alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora 

se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do 

fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa senda, a partir da 

afirmação da demandante de que não reconhece a dívida objeto de 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada 

demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Nesse 

passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da 

responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 
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Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum documento a fim de 

demonstrar a existência e legalidade da dívida e sequer defendeu a 

existência de relação jurídica com a autora. Entrementes, o Código de 

Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. Desse modo, há a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, 

porquanto não agiu de forma diligente por ocasião da contratação do 

serviço, o que consequentemente gerou a cobrança e negativação 

indevida em cadastro de inadimplentes. Nessa linha de intelecção o dano 

moral está ínsito no caso e advém do próprio fato, dispensando a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do imbróglio. Trata-se de dano moral in ré ipsa, sendo 

inadmissível a conduta desidiosa da requerida, afastando mero 

aborrecimento do cotidiano. A propósito, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA 

CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência 

do fato que o gerou. (...). (Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 11/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO 

CONTRATADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 

479 DO STJ) - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Na hipótese, inobstante o 

documento de ID nº. 1828028 indicar outro apontamento, lançado na 

mesma data, tal situação não tem o condão para afastar a pretensão 

inicial, uma vez que restou aduzido tratar-se de inscrição tão ilegítima 

quanto à em espeque, e de igual modo, é objeto de discussão judicial, 

conforme se depreende dos autos nº. 8011237-32.2016.811.0007, em 

trâmite perante esse juízo. Tal situação confere verossimilhança às 

alegações da parte autora e consequente plausibilidade do direito 

invocado. Desse modo, havendo indício que a anotação preexistente é 

ilegítima, inviável, portanto, a aplicação da Súmula nº 385 do STJ. Nesse 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – 

FRAUDE – FURTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL 

CONFIGURADO – PREJUÍZO IN RE IPSA – DISCUSSÃO JUDICIAL DE 

NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 

DO STJ — QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL 

READEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

incide a regra da Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a 

anotação preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, 

diante do ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato 

ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...) 

(Ap 89439/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). 

Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 29,36 (vinte e nove reais e trinta e seis 

centavos), atinente ao contrato nº. 0111323149299, objeto da inscrição 

em cadastro de inadimplente; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(03/04/2016), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002690-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL GERAL ALTA FLORESTA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002690-54.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL GERAL ALTA 

FLORESTA LTDA - EPP REQUERIDO: DELTA MED COMERCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a retirada 

do nome da parte requerente do cadastro de títulos protestados. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, quais sejam: 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros de títulos protestados que restringem crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO - 

DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - INCUMBÊNCIA DO CREDOR 

QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU O ÔNUS - DOCUMENTOS QUE 

COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PROTESTADA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

Rejeita-se o argumento de que a obrigação pela baixa do registro no 

Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 da Lei 9.492/97), no caso 

em que, expressamente, o credor assumiu tal ônus. O deferimento da 

inversão do ônus da prova em favor do autor encontra ressonância nas 

normas processuais vigentes e com as finalidades das normas 

consumeristas, notadamente ante a presença da hipossuficiência do 

consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o 

cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória 

e coercitiva, caso em que verificada a falta de razoabilidade, o valor da 

multa cominatória merece ser reduzido, observadas as circunstâncias do 

fato, a relevância do direito e a capacidade econômica das partes.” (TJMT. 

AI 64827/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, por 

estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, que versa 

sobre relação de consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida 

que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 

e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do protesto do título 

que representa a relação jurídica discutida na presente demanda. 

OFICIE-SE ao Cartório Extrajudicial competente. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010380-59.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010380-59.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIA FATIMA COLET 

SCHAVAREN EXECUTADO: IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO 

NORTE DE MATO GROSSO Vistos. Analisando detidamente o processo, 

verifico que foi expedido alvará eletrônico de liberação em 04/04/2018, no 

valor de R$ 14.765,64 (quatorze mil setecentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta e quatro centavos), em favor da parte credora. Assim, 

determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo do valor exequendo, devendo abater a 

quantia efetivamente levantada. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001051-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELEANDRO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para comprovar o 

domicílio nesta comarca, contudo, se quedou inerte consoante certidão de 

ID n.º 13750551. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 

estabelece os critérios de competência para julgamento das causas 

estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos 

pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Contudo, 

no caso em comento vê-se que o comprovante de residência apresentado 

pela parte (ID nº. 12868590) não está em seu nome e não fora justificado 

o motivo. Ainda, consoante afirmado, intimada a parte para sanar a 

irregularidade, sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. Ademais, não 

se pode olvidar que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e 

nº. 0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, não 

comprovado o domicílio do autor nesta comarca o feito deve ser extinto. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 
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sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PABLA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001452-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JESSICA PABLA DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimado o autor para emendar a 

inicial, nos termos do despacho de ID nº. 13507375 , este quedou-se 

inerte, consoante certidão de ID nº 13775453. Cinge-se dos autos que 

além dos documentos apresentados não estarem em consonância com a 

Resolução n° 04/2016-TP, o comprovante de residência apresentado pela 

parte (ID nº. 13245000) não está em seu nome e não fora justificado o 

motivo. Ainda, consoante afirmado, intimada a parte para sanar a 

irregularidade, sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. De se 

observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de 

competência para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem 

como que a competência do juiz é um dos pressupostos processuais 

indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no 

bo jo  dos  au tos  n º .  0042256-48 .2018 .8 .11 .0000  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, o 

feito deve ser extinto. Ante o exposto, em razão da inobservância ao 

determinado no artigo 13-A da Resolução n° 04/2016-TP, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, III e IV, c.c art. 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), 

aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULINO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000804-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BENEDITO PAULINO DE 

MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que 

a parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato 

que lhe competia (ID nº. 13290381), contudo, se quedou inerte (ID nº. 

13747917). Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Consigno que a procuração acostada aos autos 

não está datada e que a outorgante da se trata de pessoa analfabeta, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes aos advogados deveria 

ter sido conferida por instrumento público e não particular, nos termos dos 

artigos 105 do Código de Processo Civil e 654 do Código Civil. Neste 

sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO - 

INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE. - O instrumento de mandato 

outorgado por analfabeto deve ser lavrado, obrigatoriamente, de forma 

pública, perante tabelião de notas dotado de fé pública.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0707.15.003187-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos 

Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da 

súmula em 22/03/2016). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, I, III e IV c.c 321 

todos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO CASTOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001371-51.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE APARECIDO CASTOR 

DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 13290266), não 

compareceu à sessão de conciliação designada, consoante termo juntado 

na movimentação de ID n.º 13790570. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e anexou declaração de hipossuficiência (ID nº. 

13127034), e por tais razões deixo de condená-la no pagamento de 

custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC 

combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Em tempo, 

REVOGO A LIMINAR concedida em decisão de ID nº. 13184174. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, ante a explanação alhures 

apontada e conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se, lembrando que caso a 

parte autora não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a 
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intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR PEREIRA LUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000158-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO JUNIOR PEREIRA 

LUCA REQUERIDO: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para comprovar o domicílio nesta comarca, contudo, se quedou 

inerte consoante certidão de ID n.º 13810154. De se observar que o artigo 

4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Contudo, no caso em comento vê-se que o 

comprovante de residência apresentado pela parte (ID nº. 11964865) não 

está em seu nome e não fora justificado o motivo. Ainda, consoante 

afirmado, intimada a parte para sanar a irregularidade, sob pena de 

extinção, esta quedou-se inerte. Ademais, não se pode olvidar que no bojo 

d o s  a u t o s  n º .  0 0 4 2 2 5 6 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, não 

comprovado o domicílio do autor nesta comarca o feito deve ser extinto. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010327-73.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON A. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010327-73.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: MIRANDA & SOUZA LTDA - ME 

EXECUTADO: EDSON A. DA SILVA - ME Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia (ID nº. 12227257), contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 13814000). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001237-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA 

AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para comprovar o domicílio nesta 

comarca, contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

13840714. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece 

os critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Contudo, no caso em 

comento vê-se que o comprovante de residência apresentado pela parte 

(ID nº. 13252142) não está em seu nome e não fora justificado o motivo. 

Ainda, consoante afirmado, intimada a parte para sanar a irregularidade, 

sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. Ademais, não se pode 

olvidar que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, não 

comprovado o domicílio do autor nesta comarca o feito deve ser extinto. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 
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em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000982-66.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GABRIEL MARTINS DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, consigno que não vislumbro irregularidade na 

representação processual do autor conforme alega a ré. Com efeito, 

analisando a procuração (ID nº. 12575779), cópia do registro geral do 

autor (ID nº. 12575783) e termo de audiência de conciliação (ID nº. 

13326138), verifica-se a similitude das assinaturas lançadas pelo 

requerente em todos os documentos. Tenho que a alegação da 

demandada é completamente temerária e desmunida de qualquer 

fundamento, demonstrando intenção apenas de procrastinar o julgamento 

do feito. I – Preliminares a) Pressuposto processual – competência Aduz a 

ré que o autor não comprovou nos autos seu domicílio nesta comarca, o 

que contraria o disposto no artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 e 485, IV, do CPC. 

Entretanto, vê-se que ao ID nº. 12589216 consta fatura de energia em 

nome da genitora do autor, o que tem o condão de comprovar o alegado. 

Destarte, é certo que no processo civil vigora o princípio da presunção da 

boa fé, não devendo presumir que a informação é falsa. Consigno que 

inexiste norma legal exigindo que o comprovante de residência seja 

especificamente em nome da parte, o que demonstra formalismo 

excessivo e fere o direito ao acesso a justiça. Ademais, a ré não 

corroborou sua alegação com qualquer prova tampouco apresentou 

qualquer motivo que leve a acreditar que o autor não reside no endereço 

por ele apontado. Desse modo, afasto a preliminar arguida. b) Inépcia da 

inicial – ausência de documentos A ré pretende a extinção da ação sem 

resolução do mérito sob o argumento de que a exordial não está 

acompanhada de provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, 

verifica-se como requisito da peça inicial a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, haver qualquer 

menção à necessidade de juntada de comprovante original de informação 

de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador por presumir a 

veracidade das informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à 

Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Consoante alhures 

mencionado, ressalta-se que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com o que se 

pugna, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Ademais, este Juízo consultou o banco de dados da CDL, 

consoante extrato anexo à presente decisão. Afasto a preliminar arguida. 

II – Mérito No mérito, afirma o autor que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem 

desconhece, no importe de R$ 345,86 (trezentos e quarenta e cinco reais 

e oitenta e seis centavos), correspondente ao contrato número 

0295626106, cuja inscrição ocorreu aos 09/07/2017, porquanto afirma 

jamais ter mantido relação jurídica com a demandada. A seu turno, a ré 

aduz que as cobranças consistem em exercício regular do direito, 

porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela prestados, 

apresentando telas sistêmicas com o escopo de corroborar suas 

alegações. Ademais, ainda que fosse comprovada a contratação do autor 

com a ré, fato é que não restou comprovada a existência da dívida. 

Consigno que a inscrição indica o débito de R$ R$ 345,86 (trezentos e 

quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), enquanto as faturas 

apresentadas pela ré somam o total de R$ 179,98 (cento e setenta e nove 

reais e noventa e oito centavos). Nessa senda, verifica-se que as faturas 

apresentadas não correspondem ao valor da negativação, bem como que, 

não estão acompanhadas de contrato para tal período, não comprovando 

a legalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplente. 

Impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de 

forma unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Considerando a 

relação jurídica apontada deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a empresa de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 49 de 1001



fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Entretanto, no presente caso não há que se falar em 

dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a 

parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à discutida na lide. 

Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora inserida em 

11/07/2017. Em que pese o documento juntado no ID n.º 12575794 apontar 

outra negativação em nome do autor, inserida em data posterior, qual seja, 

18/01/2018, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA 

de Alta Floresta – MT, restando comprovada a existência de negativação 

preexistente à negativação discutida na lide (27/06/2017), conforme 

extrato anexo a sentença. In casu, aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, que 

afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente legítima 

inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF do autor junto ao 

sistema PJE não constatou-se a existência de outra ação visando a 

declaração de ilegitimidade do apontamento anterior, presumindo-se, 

portanto, válida. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção 

do nome da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. Corroborando o 

entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada 

como indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de 

crédito, não caracterizado o dano moral, no caso concreto, em razão da 

existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No caso dos autos, 

repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da 

parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos 

cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Desse modo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão contra texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o 

que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Consigno que a condenação em litigância 

de má-fé do autor, pleiteada pela ré, se consubstancia no argumento de 

que o requerente conhece o contrato objeto da negativação, contudo, tal 

fato não restou comprovado porquanto julgo improcedente o pedido 

contraposto. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares 

arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 345,86 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), correspondente ao contrato nº. 0295626106. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE o dano moral e o pedido contraposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância 

de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como 

CONDENO a autora ao pagamento das custas do processo e dos 

honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001195-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SELMA NORBERTO DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito, afirma a autora que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem 

desconhece, no importe de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e 

noventa centavos), correspondente ao contrato número 0232045859, 

vencido em 06/03/2015, cuja inscrição ocorreu aos 12/07/2015. A seu 

turno, a ré aduz que as cobranças consistem em exercício regular do 

direito, porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela 

prestados, e a negativação diz respeito ao período correspondente de 

fevereiro e março de 2015, apresentando telas sistêmicas e faturas com o 

escopo de corroborar suas alegações. Consigno que a inscrição indica o 

débito de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos), 

enquanto as faturas apresentadas pela ré, para o período que afirma 

corresponder a negativação (fevereiro e março de 2015) somam o total de 

R$ 64,67 (sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Impende 

anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de forma 

unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Destarte, consigno que a 

relação jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto 

Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação jurídica 

entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor 

por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 

do CDC. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que não 

reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, 
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incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a 

regularidade da anotação. Nesse passo, é assente o entendimento 

jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços 

pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo 

consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação 

da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Impende anotar que a Súmula nº 385 do STJ, por sua 

vez, afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente 

legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora inserida em 

11/07/2017. Entrementes, consoante demonstra o extrato obtido pelo juízo 

em consulta realizada junto ao sítio eletrônico do CDL (DOCUMENTO 

INCLUSO), verifica-se a existência de outras dez anotações posteriores. 

Ainda que posteriores à anotação que deu ensejo a presente demanda, as 

inscrições são anteriores ao ajuizamento da ação. Impende anotar que 

efetuada busca com o uso do CPF da parte autora junto ao sistema PJE 

não fora constatada a existência de outras ações visando à declaração 

de ilegitimidade dos apontamentos encontrados, presumindo-se, portanto, 

legítimas. A situação dos autos desnatura o dano moral in re ipsa. Isso 

porque o dano moral assim rotulado é o presumido e, portanto, não carece 

de comprovação por decorrer de uma situação objetiva, no caso, a 

inscrição desabonadora. O dano moral presumido, decorrente da inscrição 

desabonadora, advém da ofensa à reputação de bom pagador. Na 

hipótese em que a parte ostenta vários registros como mau pagador, a 

manutenção de registro não tem o condão de provocar automaticamente 

ofensa à moral. Em outras palavras, a presunção de ofenda a honra não 

se aplica a casos como o dos autos, quando a parte não provou que teve 

sua reputação maculada ante a anotação exarada pela ré, porquanto 

possui outros apontamentos demonstrando ser mal pagador. Sobre o 

assunto, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) MANTIDO JUNTO AO BACEN. DANO 

MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE FRENTE À EXISTÊNCIA DE 

DIVERSAS ANOTAÇÕES DESABONADORAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

QUANTO À OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE CRÉDITO OU DE SUA 

MOTIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. (...) 3. Só se presume o dano moral 

daquele que tem o nome indevidamente inserido nos cadastros de 

proteção do crédito em razão da mácula à imagem de bom pagador. Em se 

tratando de pessoa que ostenta diversas anotações prévias e 

posteriores, ainda que não concomitantes à inquinada de ilegal, inviável 

presumir a dano em razão da inexistência do pressuposto reputação de 

bom pagador. Situação em que o dano deve ser comprovado, não 

pairando a presunção. Caso dos autos em que a Apelante acumulava 

várias anotações desabonadoras anteriores e posteriores à anotação 

impugnada. 4. Superada a presunção de veracidade da alegação, é ônus 

da parte Autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. 

Encargo do qual não se desincumbiu a Autora/Apelante. 5. A inversão do 

ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a 

parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do 

seu direito, já que tal medida refere-se apenas à capacidade de produzir a 

prova. Caso em que a Autora/Apelante alegou sem comprovar a 

ocorrência de negativa de crédito e que esta teria ocorrido em razão do 

registro junto ao SCR.. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075630962, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 

27/03/2018). Desse modo, improcedente o dano moral. Via de 

consequência, indefiro os pedidos contrapostos formulados pela ré, 

pretendendo a condenação da autora ao pagamento do valor da inscrição, 

uma vez que não demonstrada sua legalidade, e litigância de má-fé, 

porquanto parcialmente procedente a demanda. II – Dispositivo Ante o 

exposto, confirmo os termos e prazos da liminar concedida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 135,90 (cento e 

trinta e cinco reais e noventa centavos), correspondente ao contrato 

número 0232045859, objeto da inscrição em comento. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral bem como o pedido contraposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001188-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CAUANE MAIARA DA SILVA 

DE SOUSA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Pressuposto processual – competência Aduz a ré que a 

autora não comprovou nos autos seu domicílio nesta comarca, 

contrariando o disposto no artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 e 485, IV, do CPC. 

Entretanto, vê-se que ao ID nº. 12838012 consta fatura de energia em 

nome da genitora da requerente, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. II – Mérito No mérito, afirma a autora que teve o nome 

indevidamente lançado no rol de inadimplente pela ré, em razão de dívida 

cuja origem desconhece, no importe de R$ 687,01 (seiscentos e oitenta e 

sete reais e um centavo), correspondente ao contrato número 100011552, 

vencida em 11/11/2016, cuja inscrição ocorreu aos 24/02/2017. A seu 

turno, a ré aduz que as cobranças consistem em exercício regular do 

direito, porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela 

prestados, apresentando telas sistêmicas e faturas com o escopo de 

corroborar suas alegações. Consigno que a inscrição indica o débito de 

R$ 687,01 (seiscentos e oitenta e sete reais e um centavo), enquanto a 

fatura apresentada pela ré com vencimento para 10/11/2016 é de R$ 

461,58. Impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Destarte, consigno que a relação 

jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, 

embora haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a 

parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, 

sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa 

senda, a partir da afirmação da demandante de que não reconhece a 

dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à 

parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca 

da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de telefonia se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Entretanto, no presente caso não há 

que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu 

não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque 

existem outras negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à 

discutida na lide. Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora 

inserida em 24/02/2017. Em que pese o documento juntado no ID n.º 

12838019 apontar a inexistência de outros apontamentos em nome da 

parte autora, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA 
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de Alta Floresta – MT, restando comprovada a existência de outras duas 

negativações preexistentes à inscrição discutida na lide, bem como outras 

três posteriores, conforme extrato anexado à sentença. In casu, aplica-se 

a Súmula nº 385 do STJ, que afasta a possibilidade de reparação moral 

quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da 

demandante junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra 

ação visando a declaração de ilegitimidade do apontamento anterior, 

presumindo-se, portanto, válida. Diante de tal prova, forçoso concluir que 

a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) 

Ainda que configurada como indevida a inscrição do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o dano moral, no caso 

concreto, em razão da existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da 

súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No 

caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Desse modo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão contra texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o 

que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 687,01 (seiscentos e oitenta e sete reais e um centavo), 

correspondente ao contrato número 100011552, objeto da negativação em 

comento. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral, com fulcro no 

artigo 4878, I, CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como CONDENO a 

autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, proceda-se 

de acordo com as normas da CNGC/MT visando o adimplemento das 

custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000985-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DARLEI DOS SANTOS DE 

AZEVEDO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito, alega o autor que contratou pacote turístico com a ré no importe de 

R$ 3.916,93 (três mil novecentos e dezesseis reais e noventa e três 

centavos), porém, chegado o dia da viagem não pode realizá-la, restando 

caracterizado o não comparecimento. Afirma que pleiteou pelo 

cancelamento, tendo sido informado pela requerida que seriam cobradas 

multa por não comparecimento com reembolso, no importe de 30%, bem 

como multa de 15% correspondente a taxa administrativa. Entretanto, ao 

ser reembolsado constatou que lhe fora descontado 64,4% do total do 

contrato, razão pela qual pretende o reconhecimento da abusividade das 

multas, requerendo que seja fixada no importe de 10%, com a reparação 

por dano moral e material. Referido contrato não fora encartado a exordial 

uma vez que o autor afirma não possuí-lo. A seu turno a ré confirma os 

fatos narrados pelo autor e defende ser contratual a cobrança de 45% 

sobre o valor do contrato a título de multa rescisórias, alegando inexistir 

dano moral ou material a ser reparado, e também não apresentou cópia do 

contrato objeto da demanda. Primeiramente, consigno que em se tratando 

de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. No caso em comento apesar de alegar que a 

cobrança é contratual, a ré não se desincumbiu de seu ônus, porquanto 

não trouxe aos autos contrato devidamente assinado pelo autor, a 

demonstrar sua ciência inequívoca dos termos acordados. Ainda que 

tivesse o feito, é certo que as cláusulas que versam sobre a cobrança de 

taxas em decorrência da rescisão se revelam abusivas. Impende anotar 

que no bojo da contestação a requerida colacionou trechos do contrato 

que afirma entabular com seus clientes. Com efeito, verifica-se que as 

cláusulas apresentadas pela ré no seio da peça defensiva estabelecem: 

4.2.3. Caso o CONTRATANTE opte pela Rescisão do contrato, terá direito 

a reembolso do valor efetivamente pago pelos serviços turísticos, com 

aplicação dos descontos a seguir a título de multa: a) 8 (oito) dias ou mais 

de antecedência da data do início da viagem = 10% (dez por cento) b) de 

1 (um) a 7 (sete) dias de antecedência da data do início da viagem = 20% 

(vinte por cento) 4.2.5 Havendo o não comparecimento, serão aplicadas 

as seguintes penalidades: a) Se o CONTRATANTE optar pela remarcação 

dos serviços turísticos prevista na cláusula 4.24 (a) acima = 20% (vinte 

por cento); b) Se o CONTRATANTE optar pela restituição do valor pago 

previsto na cláusula 4.2.4 (b) acima = 30% (trinta por cento). 5.1. Em 

qualquer das hipóteses de Alteração da contratação inicial, Rescisão ou 

Não Comparecimento acima elencadas, as CONTRATADAS reterão as 

respectivas taxas de serviços relativas à intermediação da prestação dos 

serviços turísticos, no percentual total de 15% (quinze por cento), exceto 

se o percentual menor for previamente informado ao CONTRATANTE. 

Cinge-se dos autos que o montante descontado pela ré do autor 

demonstra a somatória das penalidades inseridas nas cláusulas 4.2.3 “b”, 

4.2.5 “b” e 5.1, atingindo o percentual de 65% de desconto do valor pago 

pelo autor. Impende anotar que o consumir não pode incorrer nas 

cláusulas 4.2.3 ou 4.2.5 porquanto ou ele solicita o cancelamento de forma 

prévia, ou ele deixa de comparecer para a viagem, sendo impossível que 

faça ambas as coisas. No caso em comento o autor afirma que deixou de 

comparecer. Vislumbra-se que a soma das penalidades se mostra 

demasiadamente abusiva, e coloca o consumidor em desvantagem 

exagerada, conduta vedada pelo regramento protetivo estabelecido pelo 

CDC. A cláusula contratual “5.1.” (fl. 19) que prevê a retenção de 15% do 

valor sob a rubrica “taxa de serviço”, mesmo no caso de rescisão 
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antecipada, mostra-se abusiva. A imposição deste ônus sem que a parte 

tenha utilizado o serviço não respeita os princípios da boa-fé, equidade e 

razoabilidade aplicáveis as relações contratuais e, sobretudo, de natureza 

consumerista. A Lei nº. 11.771/08, que dispõe sobre a política nacional de 

turismo, em seu artigo 27 estabelece que: Art. 27. Compreende-se por 

agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de 

intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de 

serviços turísticos ou os fornece diretamente. § 1º. São considerados 

serviços de operação de viagens, excursões e passeios turísticos, a 

organização, contratação e execução de programas, roteiros, itinerários, 

bem como recepção, transferência e a assistência ao turista. § 2º. O 

preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos 

fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo desses 

fornecedores, facultando-se à agência de turismo cobrar taxa de serviço 

do consumidor pelos serviços prestados. Assim, não se confunde 

“intermediação” com o serviço propriamente ofertado e que engloba 

“operações de viagens, excursões e passeios turísticos”, os quais não 

foram prestados no caso dos autos, pois o autor não embarcou para a 

viagem programada. A cláusula de taxa de serviço não pode se tornar 

uma penalidade, nem pode ser presumida. A retenção e cobrança devem 

ser justificadas através da indicação da contraprestação, o que não 

houve. Nesta toada, segundo o art. 51, inciso IV, do CDC a referida 

cláusula se afigura nula ao impor desvantagem exagerada, até mesmo 

porque a cláusula “4.2.5.” cumpre este papel ao estipular multa de 30% 

pelo cancelamento do contrato. Em se discutindo acerca da abusividade 

das cláusulas contratuais, deve-se levar em consideração o que dispõe o 

art. 413 do Código Civil, in verbis: Art. 413. A penalidade deve ser 

reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 

cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente 

excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Assim, 

devida é a restrição da multa por cancelamento de contrato, sendo legítima 

a sua cobrança, entretanto, o importe de 30% (trinta por cento) se revela 

excessivo. Deve se levar em consideração o fato de que o autor não 

deixou de comparecer a viagem por mera liberalidade. A pretensão na 

realização da viagem se mostra evidente quanto o requerente adquiriu o 

pacote com bastante antecedência e efetuou o pagamento em dez 

prestações. Certamente o demandante fora imbuído de situação que fugiu 

de sua alçada (problema de saúde na família) e o impediu de empreender o 

passeio turístico não parecendo ser justa tamanha penalidade por algo 

que não pretendeu fazer. Portanto, na toada do artigo 413 do CC, tenho 

que 15% do montante integral do contrato se demonstra razoável a fim de 

penalizar o consumidor no caso vertente. No que tange ao pedido de 

abusividade da cláusula 5.1 dos contratos em questão, entendo que a 

cobrança de taxa administrativa do consumidor se mostra impertinente, 

pois a legislação específica autoriza a transferência e cobrança da 

referida taxa somente nos casos dos serviços terem sido prestados, 

conforme art. 27, § 2º, da Lei nº 11.771/2008, o que entendo não ter 

ocorrido no caso dos autos, pois não prestados os serviços. Caso fosse 

admitida a cobrança da aludida taxa na situação dos autos, representaria 

uma penalidade pelo cancelamento, ou seja, cláusula penal, 

caracterizando o bis in idem. Assim, comungo do entendimento 

jurisprudencial de que a cumulação da multa rescisória contratual com a 

taxa de serviço na hipótese de cancelamento do pacote turístico 

mostra-se abusiva. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO POR MOTIVOS DE 

SAÚDE. MULTA CONTRATUAL DE 10% PELO CANCELAMENTO. 

ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO, ALÉM DA MULTA, DE 15% DO VALOR DO 

CONTRATO A TÍTULO DE TAXA DO SERVIÇO PRESTADO. A multa de 10% 

pelo cancelamento do pacto de viagem encontra previsão contratual e foi 

mantida na sentença, representando pré-fixação dos danos suportados 

pelo agente de turismo. Já a pretensão de retenção também de 15% a 

título de taxa pelo serviço prestado se mostra abusiva, tal como concluiu a 

sentença, impondo desvantagem exagerada ao consumidor, além de se 

confundir com a finalidade da multa contratual de 10%, configurando bis in 

idem. Em recente julgado e em situação similar, decidiu este Colegiado: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. 

CANCELAMENTO. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

DESEMBOLSADOS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. TAXA ADICIONAL DE 

INTERMEDIAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 15%, QUE SE MOSTRA ABUSIVA. 

NULIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA CONFIRMADA, POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Em face da rescisão do contrato de prestação 

de serviços firmado entre as partes, por desistência do consumidor, 

mostra-se cabível a retenção de valores a título de multa, no percentual de 

10% do valor do negócio jurídico. Contudo, é nula a cláusula contratual 

que prevê, além do pagamento da multa pela rescisão, retenção de mais 

15% dos valores pagos, a título de taxa de intermediação, nos termos do 

art. 51, incisos II e IV, ambos do CDC, diante do evidente prejuízo do 

consumidor e porque é verdadeiro bis in idem, uma vez que não há 

qualquer justificativa contratual para esta cobrança. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006541957, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em 13/09/2017) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71007792468, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 18/07/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL E TAXA 

DE SERVIÇO, QUE CUMULADAS PERFAZEM 25% DO VALOR DO PACOTE. 

ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE TAXA DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS QUANDO ESTES SEQUER FORAM PRESTADOS. MULTA 

CONTRATUAL DE 10% PELA DESISTÊNCIA ANTECIPADA, MANTIDA. 

Descabida a cobrança da taxa de serviços em caso de cancelamento do 

pacote de turismo que não fora prestado. RECURSO IMPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70069275121, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/11/2016). 

Assim, entendo que deve ser afastada a incidência da cláusula 5.1. do 

contrato em exame, e reduzida a taxa de retenção de valores (cláusula 

4.2.5.b) para 15% sobre o valor pago na contratação, qual seja, R$ 

3.916.93 (três mil novecentos e dezesseis reais e noventa e três 

centavos), sendo efetivamente devida pelo consumidor a retenção do 

valor de R$ 587,54 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos). Consoante demonstram os documentos apresentados pelo 

autor, correspondente a contratação em espeque fora devolvido o importe 

de R$ 1.393,92 (mil trezentos e noventa e três reais e noventa e dois 

centavos), sendo, portanto, devido a título de dano material o total de R$ 

1.935,47 (mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos). No que pertine à indenização por danos morais, tenho que o 

descumprimento contratual, por si só, não enseja a condenação, pois 

embora desconfortável a situação podemos classificá-la como mero 

aborrecimento, situação que não integra o rol daquelas passíveis de 

indenização. Não se tratando de dano moral in re ipsa, deve a parte autora 

comprovar a ofensa ao direito subjetivo que acabam por acarretar abalo 

emocional, capaz de ensejar a condenação indenizatória. Na vida em 

sociedade estamos expostos a diversos aborrecimentos e no mundo dos 

contratos não é diferente. Aliás, n lição de Humberto Theodoro Júnior: “O 

dano moral indenizável não pode derivar do simples sentimento individual 

de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e 

frustrações do quotidiano social.” Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral 

– 8 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. pg. 108. No 

caso concreto, inexistem provas de que a situação dos autos tenha 

causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os 

direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao 

postulante, passíveis de ressarcimento pecuniário. A propósito, eis o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PACOTE 

TURÍSTICO. REVEILLON. VIAGEM CANCELADA POR MOTIVO DE SAÚDE. 

VALOR EXIGIDO QUE SE AFIGURA ABUSIVO. (...) DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71005385620, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/04/2016). 

Improcedente, portando, a indenização por danos morais. II – Dispositivo 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado pelo autor, para: a) Afastar a 

incidência da cláusula 5.1. do contrato em exame, porquanto abusiva, em 

consonância com o disposto no artigo 51, IV, do CDC, e reduzir a taxa de 

retenção de valores (cláusula 4.2.5.b) para 15% sobre o valor pago na 

contratação, nos termos do artigo 413 do CC; b) Condenar a empresa 

requerida a devolução do importe de R$ 1.935,47 (mil novecentos e trinta e 

cinco reais e quarenta e sete centavos), a título de dano material, 

acrescidos de juros mensais de 1% e corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, a partir da sentença. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 
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inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000801-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. Afirma a 

parte autora não ter relação jurídica com a requerida e que por essa razão 

foi negativada indevidamente. Entretanto, analisando o documento 

apresentado pela ré com o escopo de justificar a origem do débito objeto 

da negativação em testilha (ID nº. 13627410) verifica-se grande similitude 

com a assinatura lançada pela autora no instrumento de procuração de ID 

nº. 12400708. Desse modo, a realização de perícia técnica na assinatura 

dos documentos juntados pela parte ré se revela imprescindível para a 

verificação da contratação. A matéria que reclama a realização de perícia 

conclusiva, a fim de se aferir se o contrato foi fraudado ou não, tem o 

intuito de respaldar uma decisão baseada em prova concreta. Assim, a 

aplicação da Lei nº. 9.099/09 nas causas de maior complexidade 

consistiria em infração ao princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 

5º, LV, da CF. Ante o exposto, revogo a tutela provisória deferida e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com base no art. 

51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000805-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDILAINE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I 

do CPC. Afirma a parte autora não ter relação jurídica com a requerida e 

que por essa razão foi negativada indevidamente. Entretanto, analisando 

os documentos apresentados pela ré com o escopo de justificar a origem 

do débito objeto da negativação em testilha (ID nº. 13627291) verifica-se 

similitude com as assinaturas lançadas pela autora em seu registro geral 

(ID nº. 12648703), bem como no instrumento de procuração de ID nº. 

12648702. Desse modo, a realização de perícia técnica na assinatura dos 

documentos juntados pela parte ré se revela imprescindível para a 

verificação da contratação. A matéria que reclama a realização de perícia 

conclusiva, a fim de se aferir se o contrato foi fraudado ou não, tem o 

intuito de respaldar uma decisão baseada em prova concreta. Assim, a 

aplicação da Lei nº. 9.099/09 nas causas de maior complexidade 

consistiria em infração ao princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 

5º, LV, da CF. Ante o exposto, revogo a tutela provisória deferida e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001192-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: COMERCIO DE CONFECCOES 

ZEFERINO LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório, em consonância 

com o disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Analisando detidamente o 

presente feito, verifica-se a que sessão de conciliação fora realizada em 

07/06/2018 (ID nº. 13563424), enquanto a contestação fora apresentada 

aos 13/06/2018 (ID nº. 13636699). Em que pese a certidão de 

indisponibilidade do sistema encartada pelo requerido (ID nº. 13636871), 

essa atesta que o período de indisponibilidade perdurou das 00:00:00 

horas às 12:21:53 do dia 12/06/2018, e portanto, poderia ter sido 

apresentada na data correta. A certidão de ID nº. 14198743 apontou a 

intempestividade da referida peça. Com efeito, o Enunciado 4 dos Juízes 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso estabelece que: Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de revelia. Ainda, é certo que os 

Enunciados do FONAJE dispõem: ENUNCIADO 13 – Nos Juizados 

Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação 

ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da 

intimação. ENUNCIADO 165 - Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os 

prazos serão contados de forma contínua. Intempestiva a contestação, é 

considerada inexistente, sendo devida a decretação da revelia, nos 

termos do artigo 344 do CPC, que estabelece: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Desse modo, decreto a 

revelia da requerida. Via de consequência, o julgamento antecipado da lide 

é à medida que se impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349. No mérito, afirma o autor que teve o nome indevidamente 

inserido pela ré em cadastro de inadimplente aos 19/10/2017, apontando 
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débito de R$ 69,33 (sessenta e nove reais e trinta e três centavos), 

porquanto jamais manteve com ela qualquer relação jurídica. A relação 

jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, 

embora haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a 

parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, 

sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Sobre o 

assunto, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA 

TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO 

FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do 

risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo 

aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o 

dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, 

independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor 

pelos acidentes de consumo. (...). (Apelação Cível Nº 70065050171, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, 

Julgado em 26/01/2016). Desse modo, e considerando o imbróglio 

apresentado, aplico a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII 

do art. 6º do CDC. O cerne da questão consiste em elucidar a legalidade 

ou não da negativação do nome do autor pela requerida, uma vez que este 

nega a existência de relação jurídica entre eles. Em que pese a revelia da 

demandada, verifica-se que a seu turno, esta defendeu a legalidade da 

negativação, afirmando que realmente houve abertura de cadastro e 

realização de compras parceladas, tendo instruído a contestação com a 

ficha cadastral, acompanhada de fotografia do cliente, cópia do RG e 

contrato de compra. Analisando referidos documentos resta evidenciada a 

ocorrência de fraude, haja vista a gritante divergência entre as 

assinaturas bem como fotografia do autor. Portanto, conclui-se que o 

nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de 

crédito em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não 

contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo o banco se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de 

Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome do autor em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ele, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Sobre a comprovação dos morais em decorrência 

de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

propósito, eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO 

CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever 

de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. (...). 

(Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO 
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DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) Consoante a exordial, é 

ilícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes realizada pela parte ré, 

em razão de dívida decorrente de contrato de telefonia que a parte autora 

afirma não ter contraído. Referiu ter entrado em contato com a 

demandada, a qual lhe informou que o débito era oriundo de linha 

telefônica solicitada em 2011 e cancelada em 2012 por inadimplência, 

oportunidade em que refutou a contratação, a utilização dos serviços e o 

débito pendente. Relatou que o apontamento negativo foi cancelado do rol 

de inadimplentes logo após a reclamação da demandante no site do 

consumidor. Sustenta que, em razão da anotação negativa, faz jus à 

indenização extrapatrimonial, descrevendo a ocorrência de abalo de 

crédito. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - Estando a relação jurídica travada 

entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela 

que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte 

autora de que firmou o contrato que originou o débito impugnado, incumbia 

à parte ré demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Restringiu-se a requerida a anexar aos autos as faturas dos 

serviços de telefonia em nome do autor que, por serem unilaterais, não se 

prestam para a pretendida finalidade de comprovar a origem do débito em 

discussão. Ademais, na medida em que a parte ré não exerceu de forma 

regular seu direito de cobrança da dívida através de reconvenção, 

demonstrando total desinteresse na exigência do crédito, não poderá mais 

fazê-lo em outra oportunidade, fato que também autoriza a procedência da 

ação. DANO MORAL- O cadastramento indevido no rol de inadimplentes 

ensejaria o dever de reparação de abalo de crédito. Contudo, enquanto 

não for a matéria regulamentada, as ações de indenização por dano moral 

seguirão sendo manejadas para a reparação do abuso praticado pelas 

empresas e instituições financeiras. No caso concreto, a parte autora 

deduziu na petição inicial a ocorrência de abalo de crédito que não foi 

objeto de impugnação específica pela parte ré. Configurado, pois, o dano 

extrapatrimonial, que se afigura in re ipsa. (...) TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA Nos casos de 

responsabilidade extracontratual, aplica a Súmula 54 do STJ, com 

incidência de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária 

pelo IGP-M a partir da data do arbitramento. Ação julgada procedente. 

Inversão dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível Nº 70075064790, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

06/04/2018). Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 

que se falar em aplicabilidade da súmula 385 do STJ, porquanto consoante 

demonstra o extrato incluso emitido pelo juízo, inexiste outra inscrição em 

nome do autor. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, decreto a revelia 

da requerida e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do 

art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes e consequentemente a inexigibilidade do débito de R$ 

69,33 (sessenta e nove reais e trinta e três centavos), objeto da inscrição 

em cadastro de inadimplentes; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(19/10/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido em 15 dias, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000288-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIANA CRISTINA SAVEDRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da inicial – ausência de documentos A ré pretende 

a extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Ademais, o Juízo consultou o banco de 

dados da CDL a fim de visualizar as negativações existentes em nome da 

autora, consoante extrato anexo. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. b) Inépcia da inicial – valor da 

causa Afasto a preliminar de inépcia da inicial em decorrência do valor 

atribuído a causa, mormente em razão do fato de ser permitido ao Juiz sua 

retificação de ofício, consoante dicção do artigo 292, § 3º do CPC. Nesse 

sentido: AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO. 

DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DILIGÊNCIA 

NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. INICIAL INDEFERIDA. DESCABIMENTO. I. 

De acordo com o art. 292, V, do CPC, na ação indenizatória fundada em 

dano moral o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido pela 

parte. No caso concreto, intimada para emendar a petição inicial, indicando 

o correto valor da causa, a autora atribuiu ao feito o correspondente ao 

contrato de financiamento a ser quitado e ao valor dos danos materiais 

pretendidos, deixando de indicar a quantia postulada a título de dano 

moral. II. Contudo, o desatendimento da ordem de emenda da exordial para 

adequar o valor da causa não constitui fundamento suficiente, por si só, 

para o indeferimento da petição inicial, na medida em que é possível a 

correção, de ofício, do valor da causa pelo próprio Magistrado, na forma 

do § 3ª do art. 292 do CPC. Além disso, não restou configurada nenhuma 

das hipótese de indeferimento da petição inicial, conforme previsto no art. 

330 do CPC. III. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo 

ser atribuído à causa, ao menos provisoriamente, o valor indicado pela 

parte autora, considerando que deixou ao arbítrio do juízo a fixação da 

indenização por danos morais. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70075665570, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

(...) INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. RIGORISMO FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) A 

fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o cálculo, 

posterior, das custas do processo e para a fixação dos honorários 

advocatícios. É necessário dar-se valor à causa, ainda que não tenha 
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conteúdo econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º do art.292 

do CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo formal-legal o 

indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é preciso mais do 

que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. (...) APELAÇÃO 

PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

22/02/2018). Ademais, ao contrário do alega a requerida, restam 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC. II – Mérito No mérito, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. Afirma a autora 

que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela 

ré, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 158,96 

(cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), 

correspondente ao contrato número 0316123131, cuja inscrição ocorreu 

aos 10/09/2017. A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem em 

exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto dos 

serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas e faturas com 

o escopo de corroborar suas alegações. Consigno que a inscrição indica 

o débito de R$ 158,96 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis 

centavos), enquanto as faturas apresentadas pela ré somam o total de R$ 

179,09 (cento e setenta e nove reais e nove centavos). Ainda, apesar de 

a inscrição ter ocorrido em 10/09/2017, as faturas correspondem ao 

período de setembro de 2017 à janeiro de 2018, portanto, posteriores a 

negativação. Impende anotar que além de estarem em péssima qualidade 

prejudicando a análise de seu teor, o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de 

telefonia se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa 

do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, configurada a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 

Entretanto, no presente caso não há que se falar em dano moral, pois 

mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a parte autora não 

receberia qualquer crédito, porque existem outras negativações em seu 

nome, inclusive várias preexistentes à discutida na lide. Vale anotar que a 

inscrição que deu ensejo ao feito fora inserida em 10/09/2017. Em que 

pese o documento juntado no ID n.º 11868643, indicar a inexistência de 

outros apontamentos em nome da parte autora, foi realizado em Gabinete 

consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restando 

comprovada a existência de outras DEZ negativações preexistentes à 

inscrição discutida na lide, bem como outra posterior, conforme extrato 

que antecede a sentença. In casu, aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, que 

afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente legítima 

inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da demandante 

junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra ação visando 

a declaração de ilegitimidade dos apontamentos anteriores, 

presumindo-se, portanto, válidos. Diante de tal prova, forçoso concluir que 

a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) 

Ainda que configurada como indevida a inscrição do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o dano moral, no caso 

concreto, em razão da existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da 

súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No 

caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Desse modo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão contra texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o 

que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Consigno que a condenação em litigância 

de má-fé da autora, pleiteada pela ré, se consubstancia no argumento de 

que a requerente conhece o contrato objeto da negativação, contudo, tal 

fato não restou comprovado porquanto julgo improcedente o pedido 

contraposto. Destarte, não comprovada a legitimidade da dívida também 

julgo improcedente o pedido contraposto para pagamento do valor da 

inscrição. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas 

e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 158,96 (cento e 

cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), correspondente ao 

contrato número 0316123131. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano 

moral e o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de 9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 
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corrigidos à época do pagamento, bem como CONDENO a autora ao 

pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que 

fixo no montante de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, proceda-se de acordo com as 

normas da CNGC/MT visando o adimplemento das custas processuais e 

taxa judiciária. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000818-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PAULINO PIRES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. b) 

Inépcia da inicial – ausência de documentos A ré pretende a extinção da 

ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a exordial não está 

acompanhada de provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, 

verifica-se como requisito da peça inicial a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, haver qualquer 

menção à necessidade de juntada de comprovante original de informação 

de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador por presumir a 

veracidade das informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à 

Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Cabe ressaltar, 

ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos documentos juntados pela 

parte postulante, não sendo crível presumir que o documento apresentado 

não esteja em conformidade com aquele postulado, mormente em razão do 

fato de o autor poder responder pela litigância de má fé ao pleitear direito 

que não lhe assiste. Desse modo, comungo do entendimento de que a 

exigência de juntada de documento original que demonstre a inscrição 

negativa caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Destarte, 

impende anotar que a requerida também aduz em sua tese defensiva que 

a inscrição é legítima, confirmando assim que inseriu o nome da parte 

autora em cadastro de inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito 

No mérito, afirma o autor que contratou com a ré serviços de telefonia no 

importe de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) mensais fixo, entretanto, 

passou a receber cobranças muito acima do contratado, razão pela qual 

procurou a ré para cancelar o contrato. Sem esclarecer os termos do 

cancelamento afirma que teve o nome indevidamente lançado no rol de 

inadimplentes, apontando os débitos no importe de R$ 189,27 (cento e 

oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), correspondente ao contrato 

nº. 2142697502, vencido em 01/01/2016, inscrito em 29/05/2016; R$ 

324,74 (trezentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), 

correspondente ao contrato nº. 0232877595, vencido em 01/02/2015, 

inscrito em 29/02/2016; e R$ 14,97 (quatorze reais e noventa e sete 

centavos), correspondente ao contrato nº. 0232877595, vencido em 

01/02/2015, inscrito em 29/02/2016. Conclui aduzindo que está pagando 

por um serviço viciado e inadequado para o fim que se destina, 

pretendendo a declaração da inexistência dos débitos e reparação por 

dano moral. A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem em 

exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto dos 

serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas e faturas com 

o escopo de corroborar suas alegações. Primeiramente, consigno que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – 

SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas 

relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Ademais, em sede 

de contestação a ré afirma que para ambos os números de contrato fora 

habilitado o telefone nº. (66) 99989-5920, contudo, apresenta faturas 

correspondentes ao número (66) 99989-5925. Ainda, no que atine ao 

contrato nº. 2142697502, a negativação aponta o débito de R$ 189,27 

(cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), vencido em 

01/01/2016, enquanto a ré afirma que a anotação corresponde aos meses 

de janeiro e fevereiro de 2016 (posterior ao declinado), cujas faturas 

somam o total de R$ 146,22 (cento e quarenta e seis reais e vinte e dois 

centavos). Já em relação ao contrato nº. 232877595 a ré afirma que 

corresponde aos valores não pagos em janeiro e fevereiro de 2015, e 

apesar de a tela sistêmica indicar R$ 110,97 (cento e dez reais e noventa 

e sete centavos) a fatura emitida para referido mês é de R$ 225,43 

(duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), os quais 

divergem da anotação. Assim, verifica-se que a ré sequer soube justificar 

a origem do débito, apontando datas e valores não condizentes com a 

negativação. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que 

não reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que 

minimamente, a regularidade da anotação. Desse modo, verifica-se que as 

faturas apresentadas não correspondem ao valor da negativação, bem 

como que, não estão acompanhadas de contrato para tal período, não 

comprovando a legalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de 

inadimplente. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarado em decisão de ID nº. 12539518. Dessa forma, o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se 

desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 

documento a fim de demonstrar a existência e legalidade da dívida. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de não confirmar a persistência do débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 
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Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Entretanto, no presente caso não há que se 

falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não 

existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem 

outras negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à discutida 

na lide. Em que pese o documento juntado no ID n.º 12926339, indicar a 

inexistência de outros apontamentos em nome da parte autora, foi 

realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta 

– MT, restando comprovada a existência de outras duas negativações 

preexistentes à inscrição discutida na lide, bem como outra posterior, 

conforme extrato que antecede a sentença. In casu, aplica-se a Súmula nº 

385 do STJ, que afasta a possibilidade de reparação moral quando 

preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da 

demandante junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra 

ação visando a declaração de ilegitimidade dos apontamentos anteriores, 

presumindo-se, portanto, válidos. Diante de tal prova, forçoso concluir que 

a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) 

Ainda que configurada como indevida a inscrição do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o dano moral, no caso 

concreto, em razão da existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da 

súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No 

caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Desse modo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão contra texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o 

que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Consigno que a condenação em litigância 

de má-fé do autor, pleiteada pela ré, se consubstancia no argumento de 

que o requerente conhece o contrato objeto da negativação, contudo, tal 

fato não restou comprovado porquanto julgo improcedente o pedido 

contraposto. Destarte, não comprovada a legitimidade da dívida também 

julgo improcedente o pedido contraposto para pagamento do valor da 

inscrição. II – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos de R$ 

189,27 (cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), 

correspondente ao contrato nº. 2142697502, vencido em 01/01/2016, 

inscrito em 29/05/2016; R$ 324,74 (trezentos e vinte e quatro reais e 

setenta e quatro centavos), correspondente ao contrato nº. 0232877595, 

vencido em 01/02/2015, inscrito em 29/02/2016; e R$ 14,97 (quatorze 

reais e noventa e sete centavos), correspondente ao contrato nº. 

0232877595, vencido em 01/02/2015, inscrito em 29/02/2016, todos 

objetos das inscrições em comento. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o 

dano moral e o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de 9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

corrigidos à época do pagamento, bem como CONDENO a autora ao 

pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que 

fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, proceda-se de acordo com as 

normas da CNGC/MT visando o adimplemento das custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001405-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BRUNA CARVALHO PIRES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da inicial – ausência de documentos A ré pretende 

a extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Ademais, o Juízo consultou o banco de 

dados da CDL, objetivando constatar a pendência de negativações em 

nome da autora, conforme extrato anexo. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a 

autora que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de duas dívidas cuja origem que 

desconhece, no importe de R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e 

sete centavos), sendo correspondente aos contratos números 

0261936390 e 0261936746, cuja inscrição ocorreu aos 29/05/2016. A seu 

turno, a ré aduz que as cobranças consistem em exercício regular do 

direito, porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela 

prestados, apresentando telas sistêmicas, faturas e gravação telefônica 

com o escopo de corroborar suas alegações. Impugnada a defesa, a 

autora afirma que a ligação apresentada é fraudulenta. Entretanto, 

analisando referida gravação denota-se que a cliente respondeu a todas 

as perguntas de segurança formuladas pela requerida e confirmou todos 

os dados pessoais como data de nascimento, nome da mãe e endereço 

para correspondência. Ainda, vê-se que a autora anuiu em contratar o 

pacote Smart Vivo Controle Plus pelo importe de R$ 34,99 (trinta e quatro 

reais e noventa e nove centavos) mensais e escolheu a data de 

vencimento da fatura, qual seja, dia 26, e o fez tanto para o seu aparelho, 

tendo indicado o número (66) 9967-6539, quanto para o telefone de seu 
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marido, tendo sido expressamente avisada que lhe seriam enviadas duas 

faturas para seu nome e endereço. Vale anotar que as inscrições indicam 

cada qual o débito de R$ 104,97 (cento equatro reais e noventa e sete 

centavos), o que corresponde a três meses de débito do plano 

contratado. Desse modo, tenho que a legitimidade da dívida restou 

comprovada pela ré, não havendo que se falar em dano moral em 

decorrência da inscrição em cadastro de inadimplente. Nessa senda, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, tendo 

a empresa de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Desse modo, 

conforme requerido em pedido contraposto pela ré, tenho que a parte 

autora merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé. Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão que conscientemente não tinha direito, posto que comprovado 

que contratou os serviços da requerida e por liberalidade não efetuou o 

pagamento das faturas. Resta evidenciada a conduta vil e ardilosa da 

requerente que move o Poder Judiciário e pleiteia reparação por dano 

moral em decorrência de sua inadimplência consciente, o que contraria a 

probidade processual e autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, 

consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Comprovada a legalidade da dívida o 

pedido contraposto prospera devendo a autora pagar os valores objetos 

das inscrições. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar 

arguidas e JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Em tempo, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a autora a efetuar o 

pagamento do importe total de R$ 209,94 (duzentos e nove reais e 

noventa e quatro centavos), correspondente as dívidas objetos da 

inscrição em cadastro de inadimplente. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem 

como CONDENO a autora ao pagamento das custas do processo e dos 

honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, 

proceda-se de acordo com as normas da CNGC/MT visando o 

adimplemento das custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001143-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DAKARI FERNANDES 

TESSMANN REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – MÉRITO No mérito, afirma o autor que é cliente da ré e 

detentor da linha telefônica nº. (66) 99981 4979, a qual em meados do mês 

de março passou a apresentar problemas de ordem técnica, porquanto 

não recebia ligações telefônicas, aparecendo a mensagem de que “esse 

número de telefone não existe”. Salienta que por diversas vezes manteve 

contato com a ré com o escopo de solucionar o imbróglio, indicando os 

números dos protocolos de atendimento. Instruiu a exordial com vídeo 

demonstrando que o número existe, uma vez que realiza uma chamada 

com ele, bem como que não recebe ligação, comprovando a mensagem 

afirmada. Afirma que é advogado e necessita da linha para manter contato 

com seus clientes, razão pela qual pretende reparação por dano moral em 

decorrência da falha na prestação do serviço. A seu turno a ré alega a 

inexistência de dano moral indenizável. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, 

uma vez que não apresentou nenhuma prova hábil a demonstrar a 

regularidade do serviço, sendo que sequer alegou tal tese. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Desse modo, tenho que a alegação da parte 

autora munida das provas que instruíram a exordial comprovam a falha na 

prestação do serviço pela ré. Impende anotar que os serviços de telefonia 

são essenciais a manutenção da vida moderna. Entrementes, como bem 

afirmado pelo autor em exordial, a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o 

regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, 

estabelece que: Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. § 1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. [...] Art. 

7º - Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; Na 

mesma linha de intelecção, a Lei nº 9.472/97 que dispõe sobre a 

organização dos serviços de telecomunicações, prevê que: Art. 2° O 

Poder Público tem o dever de: I - garantir, a toda a população, o acesso às 

telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições 

adequadas; Art. 3º - O usuário de serviços de telecomunicações tem 

direito: I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de 

qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do 

território nacional; VII - à não suspensão de serviço prestado em regime 

público, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização ou por 

descumprimento de condições contratuais; XII - à reparação dos danos 

causados pela violação de seus direitos. Nessa toada, evola-se que a 

requerida não cumpriu as normas legais alhures transcritas, havendo 

evidente falha na prestação do serviço. Quanto ao dano moral é certo que 

o simples descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de 

indenizar. Contudo, no caso concreto, o autor atua como advogado e 

inequivocamente utiliza os serviços de telefonia para seu trabalho, sendo 

presumido que o mau funcionamento da linha telefônica móvel lhe trouxe 

prejuízos de ordem moral, ante o desatendimento dos clientes. Portanto, 

resta evidente os incômodos sofridos pela parte autora, que 

ultrapassaram a barreira do mero dissabor, não podendo ser encarado 

como mero aborrecimento. Insta salientar que a conduta da requerida 

gerou perturbação extrapatrimonial não só pela carga de extrema 

abusividade, mas, sobretudo, por ter incutido grave prejuízo à atividade 

prestada, ficando privada do acesso a importante e imprescindível 

ferramenta de trabalho, utilizada para atendimento e orientação de 

clientes. Nessa toada, eis os entendimentos jurisprudenciais que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃODO 

SERVIÇO. MAU FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. 

INTERRUPÇÃO. DANO MORAL. (...) 3. Falha na prestação do serviço: a 

concessionária de telefonia demandada não logrou demonstrar a 
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inexistência de falha na prestação do serviço, limitando-se a acostar telas 

sistêmicas, as quais, além de unilaterais, não infirmam as alegações da 

autora, no sentido de que a linha telefônica não funcionou durante 20 

(vinte) dias. 4. Dano moral: a interrupção do serviço de telefonia durante 

20 (vinte) dias causou à demandante transtornos que ultrapassaram a 

esfera do mero dissabor, na medida em que restou impedida de receber 

pedidos por meio do telefone, prejudicando as suas atividades comerciais. 

Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se 

buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, 

atentando para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se 

a condenação de modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o 

infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas. No caso em apreço, 

mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que 

se encontra em consonância com os parâmetros utilizados por este 

Colegiado. 5. Juros de mora: no âmbito da responsabilidade civil contratual, 

o cômputo dos juros de mora dá-se desde a citação, que, na forma do art. 

240, "caput", do NCPC, constitui em mora o devedor. Preliminares 

rejeitadas. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70072838303, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/03/2017). O valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). II – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para CONDENAR a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos 

morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar do presente 

arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios de 

1% a.m., a partir do evento danoso (28/03/2018 – data da primeira ligação 

realizada pelo autor a ré declinada na exordial), nos termos do artigo 398 

do CC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se 

nada for requerido em 15 dias, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DA SILVA ROSENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001129-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSIMEIRE DA SILVA 

ROSENDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para comprovar o domicílio nesta comarca, contudo, se quedou inerte 

consoante certidão de ID n.º 13842591. De se observar que o artigo 4º da 

Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento 

das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do 

juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do 

feito. Contudo, no caso em comento vê-se que o comprovante de 

residência apresentado pela parte (ID nº. 12736227) não está em seu 

nome, sendo certo que a declaração de união estável encartada pela 

parte corresponde a informação unilateral por ela emitida, e não tem o 

condão de comprovar a alegação. Ademais, não se pode olvidar que no 

bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Ainda, consoante 

afirmado, intimada a parte para sanar a irregularidade, sob pena de 

extinção, esta quedou-se inerte. Desse modo, não comprovado o domicílio 

do autor nesta comarca o feito deve ser extinto. Calha registrar a afronta 

ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000275-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIRIA DIETRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARINO FACUNDES BERNARECKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000275-35.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: NADIRIA DIETRICH REQUERIDO: LUIZ MARINO FACUNDES 

BERNARECKI Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo legal, 

apresentar impugnação. Após, decorrido o prazo ou apresentada a 

impugnação, certifique-se nos autos e voltem-me conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. Antônio Fábio 

da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003108-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MEDEIROS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1003108-26.2017.8.11.0007 ISRAEL MEDEIROS TEIXEIRA YMPACTUS 

COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos conforme decisão ID 11441355, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 31 de julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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Processo Número: 1003115-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALIA LEMES FERREIRA CENSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1003115-18.2017.8.11.0007 ORDALIA LEMES FERREIRA CENSON 

YMPACTUS COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos conforme decisão ID 

11441226, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 31 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003114-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1003114-33.2017.8.11.0007 MARILENE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA 

YMPACTUS COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos conforme decisão ID 

11441300, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 31 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003135-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MEDEIROS TEIXEIRA KUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1003135-09.2017.8.11.0007 RAQUEL MEDEIROS TEIXEIRA KUSTER 

YMPACTUS COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos conforme decisão ID 

11441021, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 31 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003118-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADILSON DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1003118-70.2017.8.11.0007 SERGIO ADILSON DE GODOY YMPACTUS 

COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos conforme decisão ID 11441069, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 31 de julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003117-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVANE DIAS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1003117-85.2017.8.11.0007 ROSEVANE DIAS DA ROSA YMPACTUS 

COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos conforme decisão ID 11441144, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 31 de julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 107-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

1) Inicialmente, em resposta ao ofício nº 1961/2018 expedido pela 2ª Vara 

Cível da Comarca de Poxoréu (fls. 119/122), bem como diante da 

manifestação do exequente às fls. 124/126, DETERMINO a REMESSA do 

memorial atualizado de crédito ao juízo solicitante, com o condão de 

propiciar o prosseguimento do feito executório.

 Pois bem, da análise percuciente dos autos verifica-se que os 

executados foram devidamente citados por edital (fl.39), sendo-lhes 

nomeado curador especial (fl. 69).

 2) ISTO POSTO, DEFIRO o pedido fls. 127/130 e determino a PENHORA e 

AVALIAÇÃO do imóvel sob matrícula n. 1521 do livro 2-G do 1° Serviço 

Registral de Apiacás - MT (conf. Certidão de fls. 129/130).

3) Em consequência, EXPEÇA-SE precatória para o juízo da comarca de 

Apiacás – MT, com fito de realizar a penhora e avaliação do imóvel de 

titularidade dos executados.

4) Ainda, certificada a realização dos atos, expeça-se ofício ao Cartório 
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do RGI da Comarca de Apiacás para que REGISTRE a penhora deste 

imóvel, sendo que o recolhimento dos emolumentos pertinentes incumbe à 

exequente. Junte-se ao ofício, cópia desta decisão.

5) Outrossim, considerando o interstício temporal decorrido desde a 

citação editalícia dos executados (11.02.2009, cf. fl. 39), bem como 

propiciando vazão ao princípio da Ampla defesa e do contraditório, neste 

ato REALIZO consulta ao sistema INFOJUD objetivando a localização do 

endereço atual dos executados, com vistas a sua intimação da penhora, 

nos termos do extrato anexo.

6) Deste modo, restando exitosa a consulta a que se refere o item “6”, 

INTIMEM-SE os executados conforme o endereço obtido. Contudo, caso 

reste infrutífera a referida consulta INTIME-SE pessoalmente o curador 

especial devidamente nomeado para que se manifeste no feito alegando o 

que por direito entender, no prazo de 15 (quinze) dias.

7) Após, com a manifestação da parte executada INTIME-SE o exequente 

para que se pronuncie arguindo o que de direito, no mesmo do prazo do 

item “6”.

 Após, devidamente certificado, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125524 Nr: 2670-85.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovana Aparecida da Rocha

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DORIVAL ADILSON 

BENETTE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

2670-85.2015.811.0007, Protocolo 125524, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000465-61.2018.8.11.0007. AUTOR: 

MARTA APARECIDA DOS SANTOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

Trata-se de “Ação de Indenização por Dano Mora com Pedido de 

Antecipação de Tutela” ajuizada por MARTA APARECIDA DOS SANTOS 

em face do BANCO DO BRASIL S. A., m que alega a parte autora possuir 

empréstimo consignado e que já efetuou o pagamento de 41 prestações 

de 72, na quantia de R$ 274,27 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte 

e sete centavos) cada. Aduz que o contrato de n. 832.789.119, levou a 

negativação do CPF e nome da autora e consequente cobrança do valor 

integral da dívida no valor de R$ 6.897,84 (seis mil oitocentos e noventa e 

sete reais e oitenta e quatro centavos). Alega que o banco requerido vem 

se apropriando de todos os valores que são depositados em sua conta 

para o pagamento de débitos referente a empréstimo consignado. Desse 

modo, ajuizou a presente ação, requerendo a indenização por danos 

morais, bem como a restituição de valores descontados em dobro. Com a 

inicial (ID. 11931505) foram colididos documentos via Sistema PJE. 

Recebida a inicial ao ID. 11959041, oportunidade em que houve o 

deferimento da medida liminar pleiteada. A ré apresentou contestação ao 

ID. 12860265, instruindo os autos com documentos encartados via 

Sistema PJE. Termo de audiência de conciliação ao ID. 12937084. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 14350354. Vieram-me 

os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Analisando os autos, verifico 

a possibilidade de composição amigável no presente feito. Assim, entendo 

ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Sendo assim, 

DESIGNO audiência de tentativa conciliação para o dia 21 de setembro de 

2018, às 13h40min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 

INTIMEM-SE as partes e seus patronos, para que compareça à referida 

solenidade. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de 

julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001321-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA L. L. FURINI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001321-25.2018.8.11.0007. AUTOR: 

PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP RÉU: VERA L. L. 

FURINI - ME Vistos. Trata-se de embargos à execução em que o feito 

e x e c u t i v o  e n c o n t r a - s e  t r a m i t a n d o  f i s i c a m e n t e  ( a u t o s 

nº365-07.2010.811.0007 – Cód.67373), assim, intime-se a parte autora 

para tornar o presente feito físico, com o efetivo apensamento aos autos 

de código 67373. Após o cumprimento das determinações acima e as 

certificações necessárias, voltem-me conclusos para o recebimento da 

inicial. Arquive-se o presente feito, com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001065-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001065-82.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO REQUERIDO: MARCOS 

AUGUSTO FRANCO Vistos. Trata-se de “Ação de Divórcio Direto Litigioso” 

ajuizada por JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO em face de MARCOS 

AUGUSTO FRANCO, todos devidamente qualificados nos autos. Com a 

inicial (ID. 12648977) vieram documentos encarados via Sistema PJE. 

Recebida a inicial ao ID. 12655380. Conforme termo de audiência de 

conciliação de ID. 13766438 as Partes formularam acordo no que diz 

respeito aos alimentos, guarda e direito de visitas dos filhos menores, 

concordando o Réu quanto ao divórcio do casal. Todavia, não houve 

acordo quanto a partilha de bens do casal. Conforme determinado ao ID. 

13773012, o Ministério Público Estadual manifestou-se ao ID. 14124000. O 

requerido apresentou contestação ao ID. 14126190, instruindo os autos 

com documentos via Sistema PJE. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 1) Do divórcio de JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO 

e MARCOS AUGUSTO FRANCO: A Emenda Constitucional nº 66/2010 

alterou o parágrafo 6° do artigo 226 da Constituição Federal, que passou a 
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ter a seguinte redação: “§ 6° - O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio.” Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, 

observa-se que, doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, 

através da decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de 

separação de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento 

subjetivo (culpa ou dolo). Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em 

vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio é a falência 

afetiva da relação conjugal. In casu, tal requisito restou devidamente 

comprovado, posto que ambos os cônjuges afirmaram o fim da relação e 

manifestaram de forma consensual a pretensão em dissolver o vínculo 

matrimonial. Desta feita, a decretação do divórcio é medida que se impõe, 

pelo que, DECRETO o divórcio de JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO e 

MARCOS AUGUSTO FRANCO e determino a expedição de ofício ao 

Cartório do RCPN do Município de Paranaíta/MT, a fim de que realize a 

pertinente averbação junto ao assento de casamento das partes, 

expedindo a respectiva certidão averbada e encaminhando cópia a este 

Juízo. Conste no mandado de averbação que a Requerente voltará a usar 

seu nome de solteira, qual seja: JUNIELI VIDAL LOPES. Com o trânsito em 

julgado da presente decisão, EXPEÇA-SE o mandado necessário. 2) Dos 

alimentos, guarda e regularização de visitas dos menores A. J. V. F. e L. 

F. V. F.: Durante o tramite processual, as partes firmaram acordo, nos 

seguintes termos: A guarda da menor A. J. V. F. será exercida pela 

Genitora, enquanto a guarda de L. F. V. F., será exercida pelo Genitor; Em 

relação ao direito de visitas para ambos os genitores acordaram que será: 

01) Segunda a sexta feira das 18h00min às 20h00min; 02) Finais de 

semana alternados; 03) Feriados alternados; 04) Aniversário das crianças 

alternados, anos pares com a genitora, anos ímpares com o genitor; 05) 

Dia dos pais com o homenageado; 06) Dia das mães com a homenageada; 

07) Metade das férias escolares para cada; 08) Natal: anos ímpares com o 

genitor, anos pares com a genitora; 09) Réveillon: anos ímpares com a 

genitora, anos pares com o genitor. Quanto á pensão alimentícia, Marcos 

Augusto Franco pagará para a filha A. J. V. F., a mensalidade escolar que 

atualmente perfaz o montante de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), 

bem como pagará a parti de 05/07/2018, mediante depósito bancário na 

conta da Requerente metade do plano médico Unimed Norte Mato Grosso – 

Nacional Familiar – CO - Participativo, que atualmente está no valor de R$ 

268,54 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), 

podendo ter reajuste conforme o plano. O requerido ainda arcará com as 

despesas do ilho menor L. F. V. F., bem como as do enteado J. V. V. V. T.. 

Acordam, ainda, que as despesas médico-hospitalares e farmacêuticas, 

material escolar e dentária, dos filhos L. F. V. F., A. J. V. F., bem como as 

do enteado J. V. V. V. T. desde que não atendidas pelo SUS, serão 

divididas entre as partes, assim respeitando os atendimentos do plano de 

saúde da menor A. J. Oportunizada a manifestação o Ministério Público, 

pugnou-se pelo deferimento do pedido exordial e a consequente 

homologação do termo de acordo apresentado. Assim, em consonância 

com o parecer o Ministério Público, HOMOLOGO para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais o acordo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15). Expeça-se 

termo de guarda definitiva dos Menores, ficando a guarda da menor A. J. 

V. F. com a Genitora e a guarda do menor L. F. V. F. com o genitor. 2) Da 

partilha de bens de JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO e MARCOS AUGUSTO 

FRANCO: Defiro o depoimento pessoal das partes e a produção de prova 

testemunhal. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de setembro de 2018, às 15h00min, para a oitiva das testemunhas e 

depoimento pessoal da parte autora. Fixo como pontos controvertidos no 

presente feito e no feito reconvencional: a) qual foi o patrimônio adquirido, 

no período de sua união conjugal (ônus de ambas as partes); b) qual foi à 

participação de ambos na aquisição deste patrimônio (ônus de ambas as 

partes). Deverá a parte apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de 

acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá ao advogado da parte, informar 

ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as 

testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

INTIMEM-SE as Partes e seu procurador para comparecerem, 

consignando, nas intimações as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. Sobre 

o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a produzirem, 

especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a pertinência, nos 

termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 235210 Nr: 5811-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Costa Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz de Freita Costa 

Amadio - OAB:9707-B/MT, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária 

ajuizada por BANCO BRADESCO FIANANCIAMENTO S/A em face de EDER 

COSTA MIRANDA.

2. Às fls. 77 constata-se que o requerente procedeu à retirada do veículo, 

contudo, não lhe foram entregues seus documentos.

3. O feito foi sentenciado às fls. 80/81, momento em que foi determinada a 

expedição de alvará em favor do requerente, todavia condicionada à 

restituição do documento supracitado.

4. A decisão de fl. 116 fixou prazo de 10 (dez) dias para o requerente 

restituir os documentos ao requerido, sob pena de multa diária. Tal decisão 

foi objeto de embargos de declaração do requerente às fls. 121/122.

5. Contudo, às fls. 119/120, o requerido manifestou seu desinteresse nos 

documentos e requereu a extinção do feito.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Compulsando os autos, observa-se que os embargos de declaração do 

requerente versam sobre a decisão que fixou multa caso este descumpra 

a determinação de entrega dos documentos do veículo ao requerido. 

Contudo, em petição de fls. 119/120, o requerido manifesta não ter 

interesse nos documentos.

8. Ante o exposto, REVOGO a decisão de fl. 116, e, por consequência, 

deixo de analisar os embargos de declaração.

9. CUMPRA-SE o item 10, da sentença de fls. 80/81, independente da 

restituição dos documentos.

10. Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 183819 Nr: 5346-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivaldo Dantas de Matos, Joselita Pereira Costa Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 SENTENÇA.

1. Trata-se de cumprimento de sentença interposto por ERIVALDO 

DANTAS DE MATOS em face de ELISMAR MACHADO FERNANDES.

2. Pretende o exequente, por meio desta ação, receber os honorários 

sucumbenciais fixados à sentença.

3. O executado foi intimado para satisfazer o débito à fl. 206.
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4. Às fls. 212/213 foi feito bloqueio via sistema BACENJUD, no valor total 

da execução. Intimado à fl. 213, o executado não se manifestou acerca da 

penhora.

5. Em petição de fl. 214, o exequente requereu a extinção do processo.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Compulsando os autos, verifica-se que o valor total da execução foi 

penhorado em conta corrente do executado via BACENJUD, o qual se 

manteve inerte, mesmo sendo devidamente intimado.

 8. Considerando a inércia do executado quanto ao penhora, DETERMINO a 

liberação dos valores em favor do exequente.

 5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, CPC/2015.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. CONDENO a parte executada no pagamento das custas e despesas 

processuais.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272086 Nr: 2348-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.9.CITE-SE o requerido, no endereço declinado 

na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação que 

DESIGNO para o dia 18 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).10.Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, 

CPC/2015).11.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público. 12.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art.98, §3º, CPC/2015.13.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207586 Nr: 8074-29.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sioni de Lelis Ferreira, Drogaria Pai e Filho Ltda, Cleiton 

da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, Ozana Baptista Gusmão - OAB:Oab/MT 4.062, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180/MT

 Vistos.

1. Infere-se dos autos verdadeira relação de consumo havida entre a 

concessionária de serviço público e a usuária do respectivo serviço, 

incidindo, portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor na 

espécie. Com efeito, presentes os requisitos legais hipossuficiência da 

parte autora e verossimilhança de suas alegações, de rigor a inversão do 

ônus da prova (C.D.C., art. 6º, VIII).

2. Desse modo, INVERTO o ônus da prova.

3. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e, com fundamento no art. 373, §1º, 

CPC/2015, DETERMINO seja a parte requerida intimada para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, a fim de comprovar a 

responsabilidade da autora pelas irregularidades constatadas no medidor 

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

 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244803 Nr: 2648-65.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Nogueira Xavier, Ericka Nogueira 

Xavier, Maria Laneide Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao cumprimento da decisão de fl. 

155, item 3.

2. Caso sejam arguidas preliminares, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar em 15 (quinze) dias.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188817 Nr: 9340-85.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFPG, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, 

Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 VISTOS.

1. INTIME-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor 

da dívida apresentada, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, nos termos do art. 911 do CPC/2015.

2. Conste do mandado de intimação que somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, 

sob pena decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses 

(parágrafo único do art. 911 CPC/2015 c/c §3º, 528, CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205306 Nr: 6766-55.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDFG, DFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdSG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o Executado foi citado por edital (fls. 49) e não se 

manifestou (fls. 50), DECRETO SUA REVELIA e NOMEIO a Defensoria 

Pública desta Comarca como Curador Especial para apresentação da 

defesa, no prazo legal, nos termos do art. 72, II, do CPC/2015.

2. Após, INTIME-SE a Exequente para que promova o andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261266 Nr: 13773-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara 

Bigio - OAB:MT 20194, Ronnaro Silva Dias - OAB:OAB/MT22.433, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

1.Ausente preliminares ou vícios processuais a serem corrigidos de ofício, 

DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224834 Nr: 5798-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Veículos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Luiz Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:SP 

101.856, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de fl.86. Após, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253374 Nr: 8603-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Gonçalves Ferreira, Espólio de Manoel 

Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nathalia Cristina Ferreira 

Montes - OAB:MT 19.076-A

 Vistos.

1.CUMPRA-SE integralmente a sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282941 Nr: 8848-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 06 de 

SETEMBRO DE 2018, às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).

4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público, caso haja incapazes.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280425 Nr: 7424-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC, OVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591-0/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de guarda provisória de ANNYELLY VITÓRIA ALVES NEVES à 

requerente VIVIANE ALVES DA SILVA, com fundamento nos arts.33 e 35, 

ECA, SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO como termo de guarda, 

assumindo a guardiã todos os deveres inerentes à 

obrigação.9.DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a menor 

e sua família, no prazo de 10 (dez) dias.10.Com os laudos encartados nos 

autos, DÊ-SE vista ao Ministério Público.11.Dada as peculiaridades do 

caso, DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação. CITEM-SE os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo 

legal.12.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98, §3º, 

CPC/2015.13.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240265 Nr: 16465-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAOA, LFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 50, conforme requerido.

2. DEFIRO a tutela provisória de JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA à requerente, 

Sra. ANTÔNIA APARECIDA OLIVEIRA. INTIME-SE-A para prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 759, CPC/2015.

3. DETERMINO a realização de estudo psicossocial com o menor JOÃO 

PEDRO DE OLIVEIRA e sua guardiã ANTÔNIA APARECIDA OLIVEIRA 

AGUIAR, no prazo de 10 (dez) dias.

4. DESIGNO audiência de instrução para o dia 04 DE SETEMBRO DE 2018, 

às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), a fim de que se proceda à 

oitiva do infante, bem como da requerente.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 43149 Nr: 1087-60.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNÍLIA OLIVEIRA BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 
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2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro. REMETAM-SE os autos à PGF. FIXO o prazo de 

20 (vinte) dias para manifestação.

2.Nada requerido, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266928 Nr: 17320-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Marques, Tomiko Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves da Silva, José Rosa Bispo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Com fundamento no art. 344, do CPC/15, DECRETO A REVELIA dos 

requeridos ADILSON ALVES DA SILVA e JOSÉ ROSA BISPO DA SILVA, 

uma vez que, suprida citação ante ao comparecimento espontâneo das 

partes em audiência (fl. 62/63), deixaram de apresentar contestação no 

prazo legal, conforme certidão encartada à fl. 73.

 2. Considerando não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

3. Dessa forma, INTIME-SE o requerente para que se manifeste acerca 

das provas a serem produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, conclusos, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100414 Nr: 5417-90.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): San Lorenzo Park Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 256, CPC/2015, a citação editalícia tem lugar nas 

hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de réu ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 

citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

3. In casu, o executado não foi encontrado através da carta de citação 

expedida à fl. 46, não tendo a parte Exequente demonstrado ter esgotado 

todas as possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte 

ré.

4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez 

que compete à parte Exequente promover a citação do Executado, 

conforme art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos da fundamentação supra.

5. INTIMEM-SE a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL para que promova a 

citação do executado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do feito (art. 485, III, §1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186124 Nr: 7197-26.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Maria de Castro, Aparecida de Fatima Pereira da 

Silva Menezes, Alvaricio Normanha da Silva, Adão Gonçalves Coelho, 

Antonio Joaquim da Silva, Antonio Rodrigues de Oliveira, Claudionor Luis 

Freitas Dominguês, Brigida Pereira da Silva, Indalécio Aguiar Oliveira, 

Joaquina Angelica de Oliveira, Francisco Luiz de Assunção, Francisco 

Vitorino Rocha, Luiz Davi Barbosa, Maria de Fatima da Mata, Ronair 

Pessoa Magalhães, Walter Luiz Teixeira, Manoel Ferreira de Santana, 

Severino de Sousa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 6. Nesses termos, com fundamento nos arts. 396 e 509, II, CPC/2015, 

INTIME-SE o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo trazer 

juntamente com a sua resposta os seguintes documentos: i) Lei Municipal 

de criação do(s) respectivos cargo(s) e tabela/planilha demonstrando o 

valor da remuneração do cargo à época de sua criação; ii) Planilha/Tabela 

demonstrando o valor da remuneração após a entrada em vigor da Lei 

Federal 8.880/94, que determinou a conversão de Cruzeiros Reais para 

URV; iii) Leis Municipais posteriores à Lei Federal 8.880/94, que 

porventura tenham modificado a estrutura remuneratória do(s) 

respectivo(s) cargo(s) do município de Barra do Garças, também 

acompanhadas das respetivas tabelas de vencimentos ou de planilha de 

cálculo; 7. Decorrido o prazo acima estipulado, INTIME-SE a parte contrária 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos para 

decisão. 8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224233 Nr: 5427-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESSP - Federação Sindical dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso, CSPB - Confederação dos Servidores 

públicos do Brasil, Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Confederação dos Servidores 

e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras 

Municipais do Estado de Mato Grosso - CSPM, O SINDICATO DOS 

MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO –

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Fonseca Barros - 

OAB:47.740-OAB/DF, Bruno José Ricci Boaventura - OAB:9.271-MT, 

Caroline de Sena Vieira Rosa - OAB:23.301-OAB/DF, Danielle de 

oliveira Xavier - OAB:24.623-OAB/DF, Giovanni José Osmir 

Bertazzoni - OAB:262.067-OAB/SP, Jairo Gehm - OAB:16.063, Mônica 

Chagas dos Santos - OAB:28.712-OAB/DF, Rodney Torralbo - 

OAB:118.891-OAB/SP, Tomás de Aquino Silveira Boaventura - 

OAB:3.565-B

 VISTOS.

1. INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que se manifeste acerca do AR de fls. 20vº e 

promova a citação do Requerido ainda não citado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 271064 Nr: 1669-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o Executado foi citado por edital (fls. 23) e não se 

manifestou (fls. 24), DECRETO SUA REVELIA e NOMEIO a Defensoria 

Pública desta Comarca como Curador Especial para apresentação da 

defesa, no prazo legal, nos termos do art. 72, II, do CPC/2015.

2. Após, INTIME-SE a Exequente para que promova o andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248611 Nr: 5291-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Oliveira Lima, Luanna Jhyadoman Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilvan da Silva Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte requerente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244632 Nr: 2493-62.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 VISTOS.

1. DEFIRO a produção de prova testemunhal, com fundamento no art. 370, 

CPC/2015, e desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA 

O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art. 357, §4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação importa desistência da inquirição da testemunha 

(§3º, art. 455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283104 Nr: 8956-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demilson Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caramori Equipamentos Para O Transporte 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 02 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259822 Nr: 12787-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Restaurante Paladar, Cleudis Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cogelta - Construções Gerais Ltda, 

Guaraciaba Transmissora de Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Figueiredo de Andrade 

Urbano - OAB:55.283, Geraldo Luiz de Moura Tavares - OAB:31.817

 VISTOS.

1. Com relação ao parcelamento das custas iniciais, a decisão de 

parcelamento deveria ter sido encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça para registro e demais 

providências necessárias, conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 

04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

2. Assim, torna-se prudente oportunizar à parte Autora o devido 

recolhimento das custas, nos termos da decisão de fls. 47.

3. Diante disso, OFICIE-SE ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Egrégio Tribunal de Justiça para que proceda ao registro do parcelamento 

das custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Autora para que efetue o depósito 

dos respectivos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

5. Após, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para defesa da Requerida 

GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIAS/A e voltem-me concluso 

para saneamento do feito.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252186 Nr: 7798-27.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias José Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Julia Pereira da Silva Luiz, Espólio 

de Simão José Luiz, Divina Pereira Luiz Ribeiro, Valdevan José Luiz, 

Coraci Pereira Luiz, Daniel José Luz, Lessina Pereira Luiz, Albertino José 

Luiz, João José Luiz, Lorival José Luiz, Valdeci José Luiz, Joscelon José 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Gracy Keli Gomes de Souza - OAB:MT/24.272, 

Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 92, INTIME-SE a parte Autora para que 

promova a citação dos Requeridos não citados, bem como dos herdeiros 

dos falecidos, no prazo de 30 (trinta) dias.
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2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98423 Nr: 3433-71.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. N. de Alecrim Informática - ME, Elidiana 

Paula Neves de Alecrim, Osvaldo Ribeiro

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do art. 256, CPC/2015, a citação editalícia tem lugar nas 

hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de reú ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 

citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

3. In casu, a parte Autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré, uma 

vez que o teor da consulta ao sistema INFOJUD encartada à fl. 160 

informa novo endereço da executada.

4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital da executada 

ELIDIANA PAULA, uma vez que compete à parte Autora promover a 

citação da parte requerida, conforme art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos 

da fundamentação supra.

5. INTIME-SE o exequente para que promova a citação da executada, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, §1º, 

do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19592 Nr: 189-86.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvêncio Noleto, FRANCISCO NUNES OZÓRIO, 

Timon de Souza Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte requerente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, com fulcro no art. 485, III, § 1º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179475 Nr: 1470-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aredio A. Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 VISTOS.

1. Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de AREDIO A. FILHO – ME.

 2. Às fls. 73/74 fora juntada petição do exequente, indicando que as 

partes compuseram amigavelmente acerca do contrato objeto da presente 

execução, confessando assim o executado a totalidade do débito na 

importância de R$ 29.290,36 (vinte e nove mil duzentos e noventa reais e 

trinta e seis centavos), requerendo portanto, a extinção do feito ante ao 

acordo celebrado entre as partes. Acordaram também quanto aos 

honorários advocatícios devidos.

3. Ocorre que, embora encartada aos autos a petição de acordo realizado 

entre as partes, antes mesmo da homologação do referido termo, o 

exequente às fls. 75/77 pugnou pelo prosseguimento do feito, indicando 

inclusive o valor atualizado da dívida, perfazendo o montante de R$ 

33.687,67, requerendo a penhora online dos ativos do executado, o que 

fora deferido às fls. 78.

4. Infrutífera a tentativa de penhora através do sistema BACENJUD, 

pugnou o exequente (fls. 82/83) pela consulta via DRF (DELEGACIA DA 

RECEITA FEDERAL), e RENAJUD, buscando proceder com a penhora dos 

bens do executado para fins de garantia da execução. Pedido deferido às 

fls. 83.

5. Diante dos insucessos em localizar bens passíveis de penhora, pugnou 

o exequente pela suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano (fl. 

89).

 6. À fl. 92, o executado opôs exceção de pré-executividade, alegando 

que já fora realizado acordo referente ao contrato objeto da presente 

ação, requerendo sua homologação, bem como que seja declarado nulo 

todos os atos executivos e expropriatórios realizados posteriormente à 

juntada do termo de acordo.

 7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Tendo em vista as divergências apresentadas aos autos quanto ao 

prosseguimento da presente execução INTIME-SE a parte exequente para 

que se manifeste acerca do referido acordo celebrado pelas partes (fls. 

73/74).

9. Após, retornem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1151 Nr: 1161-61.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disbrava - Distribuidora de Bebidas Vale do 

Araguaia Ltda, Alencar Soares Filho, MARCIA VALOES SOARES, Mário 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B/MT

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE, integralmente, as determinações contidas no item "03", de 

fls. 605.

2. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação e análise do pedido 

de fls. 611/613.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 34180 Nr: 391-58.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMRC, ILS, SPMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, João Fernandes de Souza - OAB:MT 5.721, 

Norival de Souza - OAB:4818/MT

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de MEIRE MARGARIDA RODRIGUES CARNEIRO.

2. À fl. 255 foi determinada a intimação pessoal da parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono da 

causa, conforme preceituado no art. 485, inciso III, do CPC.

 3. Conforme consta em certidão de fl. 256, embora devidamente intimada, 
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a parte exequente quedou-se inerte.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando a inércia da parte exequente que, após a intimação 

pessoal para dar prosseguimento no feito, deixou de praticar atos que lhe 

competia, caracteriza-se o abandono do feito, o que acarreta sua 

extinção, sem resolução do mérito.

6. Dessa forma, diante do manifesto desinteresse da exequente pelo 

regular andamento do feito e, considerando que o processo não pode se 

eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. CUSTAS pelo exequente.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248929 Nr: 5496-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cavalcante dos Santos, Tatiana Costa 

Rodrigues, Fabiana Costa Rodrigues, Luana Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingos Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 37, mais especificamente a 

determinação de expedição de edital, conforme item 3.

2. Após, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para manifestação das 

partes (item 4) e, na sequência, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 32062 Nr: 1718-38.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK NUNES PAREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson F. F. Ronconi - 

OAB:32.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de cumprimento de sentença. Determinada a intimação pessoal 

da parte para dar andamento ao feito, constatou-se ela não reside mais no 

endereço informado na inicial (fl.274)

2.É O RELATÓRIO. DECIDO.

3.Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, porém não foi possível sua concretização, uma vez que no 

endereço informado ela não foi encontrada, conforme certidão de fl.274. 

Assim, a parte exequente descurou da sua obrigação processual de 

atualizar o seu endereço, conforme art. 274, parágrafo único, CPC/2015, 

in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

4.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8.Custas pelo exequente. Sem honorários advocatícios. Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231348 Nr: 10003-63.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleudimair de Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nathalia Cristina Ferreira 

Montes - OAB:MT 19.076-A

 Vistos.

1.Cuida-se de ação de união estável, sendo a existência do 

relacionamento o ponto nevrálgico do litígio. Desse modo, DEFIRO a 

produção de provas orais consistentes na oitiva de testemunhas e nos 

depoimentos pessoais das partes, com fundamento no art.370, CPC/2015 

e, desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 06 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 16h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo 

as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

2.CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4.Uma vez deferido o pedido de depoimento pessoal das partes, 

INTIME-SE-AS pessoalmente para comparecer na audiência designada, 

sob pena de confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

5.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246583 Nr: 3924-34.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis de Araújo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A, MTCRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzibete Neris Alves - 

OAB:18388/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que não houve manifestação da parte ré quanto ao 

pedido de habilitação formulado às fls. 72/74, bem como comprovado que 

a falecida não deixou outros herdeiros, HABILITO ODETE PEREIRA DA 

SILVA e VALDEMAR PEREIRA DE ARAÚJO no polo ativo da ação, dado o 

falecimento da Sra. MARIA DOS REIS DE ARAÚJO SANTOS, sua irmã (art. 

693 CPC/2015).

2. DETERMINO seja a parte autora intimada para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto à citação do Banco BGN S/A.

4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227206 Nr: 7159-43.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilde de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silverio Benedito do Nascimento, Ednilson 

Pereira do Nascimento, Edite Pereira de Souza Nascimento, Edvilson 
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Pereira do Nascimento, Edjania Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, 

com fundamento no art.370, CPC/2015 e, desde já, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento PARA O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo as partes apresentar 

rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

(art.357, §4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4. Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas às 

fls. 95/96.

5.DETERMINO a inclusão dos advogados da parte requerida no Sistema 

Apolo e na capa dos autos.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253152 Nr: 8472-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gean Marx Rosa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HD Engenharia e Construtora, Fabiano Antonio 

de Miranda, Caixa Econômica Federal da Comarca de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro A. Carvalho J. Perreira - 

OAB:18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Eduarda da Silva - 

OAB:MT/23.203

 14.Ato contínuo, para verificar se a obra atendeu às especificações do 

projeto, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial e, para tal mister, 

NOMEIO como perito o engenheiro civil RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO, 

integrante do Banco de Peritos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, podendo ser encontrado na Rua São Benedito, nº. 309, 

Bairro São Benedito, nesta cidade de Barra do Garças/MT, telefones (66) 

99695-2137 e (66) 99253-3838 e e-mail: engrodrigoazevedo@gmail.com, 

ressaltando que a parte requerida ficará responsável pelo pagamento da 

remuneração do perito, nos termos do que dispõe o art. 95, do CPC/2015 e 

em razão da inversão do ônus da prova.15.INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 

15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).16.INTIME-SE o perito nomeado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem 

como apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, 

CPC/2015).17.Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para 

ulterior deliberação.18.No caso de aceitação da nomeação e 

apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte, a fim de que no prazo de 

05 (cinco) dias deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de 

preclusão.19.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários 

periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos 

quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.20.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.21.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.22.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234954 Nr: 12717-93.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcelino Alves Ferreira, Eurípedes Cândido 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aegea Saneamento e Participações S/A, 

Nascentes do Xingu Participações e Administração S/A, Águas de Barra 

do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Dacorso - 

OAB:14.777-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Vistos.

1.A fim de perquirir sobre a necessidade ou não da manutenção do 

benefício da gratuidade da justiça, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos cópia da última 

declaração de imposto de renda de cada sucessor, bem como das 

primeiras declarações no inventário.

2.Decorrido o prazo estipulado, INTIME-SE a parte contrária para se 

manifestar, também em 05 dias.

3.Tudo cumprido, conclusos para saneamento. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262953 Nr: 14845-52.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSVMeEpEL, SEFA, VLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Conforme deflui da contestação e dos documentos juntados às 

fls.286/364, o presente feito tem nítida conexão com a causa de pedir 

externada nos autos de CÓD.260629, em trâmite na 4ª Vara Cível desta 

comarca, ação de consignação em pagamento que busca exatamente o 

adimplemento dos haveres postulados pelo autor desta ação, ponto 

nevrálgico do litígio.

2.Observa-se, ainda, que referido juízo é prevento para o julgamento das 

causas, porquanto a petição inicial da ação de consignação em 

pagamento foi distribuída primeiramente, 06/09/2017 (art.59, CPC/2015).

3.Assim, com fundamento no art.55, §1º, CPC/2015, DECLINO da 

competência ao juízo da 4ª Vara Cível desta comarca.

4.Após a remessa dos autos, PROCEDAM-SE às baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274267 Nr: 3662-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frutaria Dizarro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação monitória proposta por GERMANO COMÉRCIO DE 

FRUTAS E VERDURAS LTDA em face de FRUTARIA DIZARRO LTDA.

2. Nos termos da decisão de fl. 27, determinou-se a emenda à inicial para 

que a parte juntasse nos autos a via original do cheque, objeto da 

presente ação, com fulcro no disposto no art. 321, CPC/15, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Devidamente intimado o requerente deixou transcorrer o prazo sem 

proceder com a emenda requisitada, vide fl. 30.
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4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. O Novo Código de Processo Civil estampou em seus artigos referentes 

à emenda da inicial que os quesitos a serem esclarecidos pela parte 

autora deveriam estar explícitos no despacho que determinasse tal 

incumbência, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o disposto no 

parágrafo único do artigo 321 do CPC/2015:

"Art. 321: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." (g.n.)

6. No caso em tela, o autor não se manifestou, mesmo tendo sido 

devidamente intimado via DJE, conforme certidão de publicação encartada 

à fl. 29, o que possibilita o indeferimento da inicial, haja vista o 

desinteresse da parte autora para o prosseguimento do feito.

 DISPOSITIVO

7. Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/24, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, VI, do CPC/2015.

8. SEM custas e honorário advocatícios, por não haver sequer formado a 

relação processual.

9. Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas 

e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269256 Nr: 489-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurio Rodrigues Pedreira, Cinthia Lopes 

Dantas Pedreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista certidão de fl.54 INDEFIRO pedido retro, DETERMINO a 

citação por hora certa do requerido, no endereço que consta no mandado 

de fl.53, devendo o Oficial de Justiça cumprir todos os passos dos artigos 

252 e 253 do CPC/2015.

2. Feita a citação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar carta, 

telegrama ou correspondência eletrônica ao requerido, dando-lhe de tudo 

ciência, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da juntada do 

mandado aos autos (art. 254, CPC/2015).

3. Cite-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225839 Nr: 6379-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Aparecido de Almeida Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Aparecido Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o inventariante para juntar aos autos a GIA - RETIFICADORA, 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido à fl. 96.

 2. Outrossim, INTIME-SE a parte autora para instruir o feito com as 

certidões negativas de débito obtidas junto à SEFAZ-MT e à PGE-MT, nos 

termos como requerido à fl. 96-v, também no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após DÊ-SE vistas à Procuradoria do Estado para que se manifeste no 

mesmo prazo.

3. INDEFIRO o pedido do Estado de pesquisa de patrimônio do espólio, 

visto que muito genérico, sem um mínimo de especificação de indícios de 

atos de fraude aptos pra justificar o acolhimento da mediada.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204852 Nr: 6506-75.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleris da Silva Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jesuito Ferreira de Sá, Josecleia 

Silva de Sá, Lucas Silva de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o inventariante para juntar aos autos a GIA de apuração do 

imposto ou declaração de isenção (ITCMD), no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme requerido à fl. 96.

 2. Outrossim, INTIME-SE a parte autora para instruir o feito com as 

certidões negativas de débito obtidas junto à SEFAZ-MT e à PGE-MT, nos 

termos como requerido à fl. 72-v, também no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após DÊ-SE vistas à Procuradoria do Estado para que se manifeste no 

mesmo prazo.

3. INDEFIRO o pedido do Estado de pesquisa de patrimônio do espólio, 

visto que muito genérico, sem um mínimo de especificação de indícios de 

atos de fraude aptos pra justificar o acolhimento da mediada.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93988 Nr: 7768-70.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DO VALLE CARNEIRO 

JENSON - OAB:MT 9.188, Escacela Carneiro - OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de inventário processado na forma de arrolamento, e os únicos 

herdeiros são ANTONIO ALVES DE MOURA e FRANCISCA OLIVEIRA DA 

SILVA, esta última inventariante, fl.42. Já na inicial foram arrolados os 

bens e o plano de partilha. Ato contínuo, foram realizadas as intimações 

necessárias para a validade do processo.

2.É O RELATÓRIO. DECIDO.

3.Conforme art.662, CPC/2015, no arrolamento não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio. O §2º complementa: O imposto de 

transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser 

a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 

aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

4.Dessa forma, INDEFIRO o pedido do Estado de Mato Grosso de fl.128, 

que poderá na via administrativa proceder ao lançamento do imposto 

devido se assim entender.

5.Ademais, observa-se que inexistem débitos pendentes em relação à 

União, fls.102/105, enquanto a Certidão Negativa de Débitos do município 

foi apresentada à fl.112. No ponto, registre-se que os débitos posteriores 

apresentados pelo fisco municipal não se referem ao espólio ou aos 

herdeiros

6.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, inexistindo 

informações quanto a outros interessados, HOMOLOGO a partilha, nos 

termos da petição inicial.

7.Expeçam-se os formais de partilha em favor dos herdeiros e, após, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245845 Nr: 3470-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edejane Santana Couto, Keila Santana Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adjar Moraes do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. DETERMINO a citação por hora certa do requerido, no mesmo endereço 

informado em certidão de fl. 61 , devendo o Oficial de Justiça cumprir 

todos os passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

3. Feita a citação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar carta, 

telegrama ou correspondência eletrônica ao requerido, dando-lhe de tudo 

ciência, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da juntada do 

mandado aos autos (art. 254, CPC/2015).

4. Cite-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1267 Nr: 2577-30.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladis Neda Milioni Mil-Homens Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubaldo Oléa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença movido por GLADIS NEDA 

MILIONI MIL HOMENS ARANTES em face de UBALDO OLÉA JÚNIOR.

2. À fl. 309 foi determinado ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Marília/SP que procedesse à averbação da penhora no 

imóvel, sob pena de multa. À fl. 355 a parte autora requereu a execução 

da multa fixada.

 3. Na carta precatória visando dar cumprimento à determinação, o 

Cartório de Registro de Imóveis informou que não procedeu à averbação 

da penhora em razão da existência de cláusula de impenhorabilidade 

averbada na matrícula do respectivo imóvel. Ainda, conforme a decisão de 

fl. 309, a impenhorabilidade seria decidida por este juízo ou pelo juízo 

deprecado.

 4. Intimada a se manifestar na carta precatória acerca da manifestação 

do Cartório, a exequente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 352.

5. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 355, porquanto esteja preclusa 

a pretensão da exequente.

6. Ademais, quanto ao pedido de fl. 356, DEFIRO conforme requerido. 

EXPEÇA-SE a competente Carta Precatória para designação de hasta 

pública do bem indicado pela Exequente.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165438 Nr: 7497-56.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Paulo Fabrinny 

Medeiros

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuliano Medeiros - OAB:MT 

21.774-A, Rafaella Medeiros - OAB:13562 mt

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 188 realizado pelo banco credor. RETIFIQUE-SE a 

capa dos autos, fazendo constar no polo passivo os Srs. PAULO 

FABRINNY MEDEIROS e DALMO JOSÉ FRANCO, uma vez que ambos 

assumiram a dívida do Sr. ANTONIO ROGRIGUES DA SILVA.

2. Conforme se extrai dos autos, mesmo não tendo sido citado, o 

executado PAULO manifestou-se no processo por diversas vezes (fls. 

78/81, 98/101, 114, 155/157, 165/171), apresentando ampla defesa ao 

longo de toda execução. Deste modo, DOU POR SUPRIDA sua citação a 

partir da primeira manifestação, em 17 de janeiro de 2013, consoante à 

jurisprudência a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXECUTADA – 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – MANIFESTAÇÃO POR 

MEIO DE ADVOGADO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – CITAÇÃO 

SUPRIDA – RECURSO DESPROVIDO. O comparecimento espontâneo da 

parte nos autos por meio de advogado regularmente constituído, o qual em 

diversas oportunidades peticiona em seu nome, supre o ato de citação. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).

3. DETERMINO a liberação dos valores de fl. 100 em favor do exequente. 

Após, INTIME-SE-O para apresentar planilha atualizada do débito, bem 

como requerer o que entender cabível ao prosseguimento da execução, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Com a manifestação do exequente, CITE-SE, no endereço de fl. 188v, o 

executado DALMO JOSÉ FRANCO, para pagar, no prazo de 03 (três) dias 

(art.829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, do CPC/2015.

5. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165229 Nr: 7231-69.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. H. Manganote Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para promover o andamento 

do feito, nomeando bens à penhora bem como proceder com qualquer 

outra diligência que impulsione o procedimento executivo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos o demonstrativo atualizado do débito (art. 798, I, “b” do CPC/2015).

 3.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 25501 Nr: 414-72.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOTINAS GB LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suair Moraes Andrade - 

OAB:7169/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, JAIME DE ASSIS BATISTA ALVES - 

OAB:12138/GO

 Vistos.

1.INTIME-SE o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2.Após, conclusos para exame dos pedidos remanescentes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79698 Nr: 3129-43.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Adamo de Carvalho, José Carlos 

Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 

6.151-A, LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO
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 Vistos.

1.Tendo em vista o lapso temporal já decorrido, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

2.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239355 Nr: 15771-67.2016.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Verdério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para que se manifeste quanto ao laudo de 

avaliação de fl. 33, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250635 Nr: 6687-08.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte requerente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203264 Nr: 5649-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Uma vez não localizado o executado e, por conseguinte, infrutíferas as 

tentativas de citação pessoal, DEFIRO o pedido de fl. 83-v, consistente no 

arresto online em contas do devedor, com fundamento no art. 837 do 

CPC/2015.

2. Registre-se que a referida medida está em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, frustrada a 

tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus 

bens por meios eletrônicos, sendo que, ocorrendo a citação, qualquer que 

seja sua modalidade, e não havendo o pagamento da quantia exequenda, 

o arresto será convertido em penhora (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro 

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, 

DJe 15/08/2013).

3. DETERMINO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido 

o prazo sem manifestação, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca 

curadora especial, conforme art.72, II, CPC/2015, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo legal ou se manifestar quanto a eventual efetivação do 

arresto.

4. Havendo manifestação da parte executada, INTIME-SE o exequente 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188825 Nr: 9347-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Resende de Sousa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT/156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte requerente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168477 Nr: 130-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor Antonio de Freitas, Márcia dos Santos de Abreu 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Rubinaldo Maia Abreu, Eva Maria Maia Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

1. Uma vez que não houve o pagamento voluntário, CUMPRA-SE o item "2", 

de fls. 122 e PROCEDA-SE à penhora e avaliação dos bens indicados às 

fls. 124 e 141, conforme requerido pelos Exequentes.

2. Após, INTIME-SE o Executado para que se manifeste, nos termos do art. 

523, §3º, CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270755 Nr: 1499-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHDF, MFDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Outrossim, diante da possibilidade de julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca desta decisão, em 

atenção ao princípio da lealdade processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277011 Nr: 5420-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Lima Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que nos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 12.CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 08h (HORÁRIO 
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DE MATO GROSSO). 13.Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015.14.Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 15.DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas iguais, devendo ser depositado até o 

dia 10 de cada mês, com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora o cumpr imento da 

obrigação.16.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274958 Nr: 4057-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Araujo Lima, Elias Miguel Manso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Rogério Arantes Penteado, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos 

Savio de Souza - OAB:MT 18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

João Jackson Vieira Gomes - OAB:20.239, Leonardo André da 

Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O 

- MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito da 

demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015 e, por 

conseguinte:ØDETERMINO a transferência de domínio do imóvel objeto da 

matrícula nº 8767, CRI Barra do Garças para o Sr. Milton Martini 

Fernandes, conforme escritura pública de fl. 08. 10.CUSTAS a serem 

rateadas pelos interessados (partes), com fulcro no art. 88 do 

CPC/2015.11.SEM HONORÁRIOS, visto que se trata de procedimento de 

jurisdição voluntária onde não houve resistência à pretensão do 

autor.12.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.13.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64437 Nr: 7424-94.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rabelo de Moura - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO AUGUSTO 

SANTOS DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

7424-94.2006.811.0004, Protocolo 64437, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61508 Nr: 1182-56.2005.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eros Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO AUGUSTO 

SANTOS DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

1182-56.2005.811.0004, Protocolo 61508, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272191 Nr: 2418-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nina Tereza de Oliveira Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul Darci Dolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO DE 

OLIVEIRA DOLZAN, para devolução dos autos nº 2418-86.2018.811.0004, 

Protocolo 272191, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2452 Nr: 2249-71.1996.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Francisco Teixeira, Espólio 

de MARIA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WMARLEY LOPES 

FRANCO, para devolução dos autos nº 2249-71.1996.811.0004, Protocolo 

2452, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238712 Nr: 15263-24.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Diognes de Jesus Santos, Davino Padilha Vieira, 

José Carvalho dos Santos Negrão, Hernane Rodrigues Batista, João 

Alexandre Machado de Almeida, Laury Celestino da Silva, Orley de Abreu 

Castanon Filho, Osvaldo Gomes de Carvalho, Nestor José Peres Neto, 

Neusley Alves Tixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

15263-24.2016.811.0004, Protocolo 238712, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167650 Nr: 10472-51.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acidalia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SILVIA 

ALVES DE FREITAS GOMES, para devolução dos autos nº 

10472-51.2012.811.0004, Protocolo 167650, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280945 Nr: 7731-28.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a incial.

2. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss, do 

CPC/2015.

4. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado nas fls. 05, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 10 de 

setembro de 2018, às 07h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

defensor e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

5. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

6. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

7. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 8. Considerando os interesses da requerente, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de fls. 22, item “1” para FIXAR os alimentos provisórios à razão de 

30%(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverá ser 

depositado na Conta Corrente indicada na inicial em nome da autora, até o 

dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da 

Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório dos autos.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283275 Nr: 9071-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA CUTIA, FAZENDA PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO XAVIER GUIMARAES - 

OAB:15338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, para 

efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de intimação da parte requerida (cumprimento da tutela de 

urgência), no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) vezes a 

quantidade de km rodado, ida e volta, devendo acessar o site do 

Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239164 Nr: 15615-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Siqueira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar David de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294MT/35386GO

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

2. Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271042 Nr: 1650-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francieli Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por 

FRANCIELI ROSA PEREIRA.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 30).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

CPC/2015.

4. CUSTAS pela requerente, porém, SUSPENDO a exigibilidade das 

referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) 

anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações da requerente.

5. SEM honorários advocatícios, uma vez que não foi formada a relação 

processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275321 Nr: 4300-83.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Teixeira Coutinho, Danilo Teixeira Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Caique Rocha Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullyana Bonfim Moraes e Silva 

- OAB:20274/O, RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - OAB:19113/O

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

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 8.Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da gratuidade da justiça 

requerido pelo embargante, devendo este ser intimado para que, no prazo 

de até 30 dias, recolha as custas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme o 

que dispõe o art.456 , §1º, da Seção 14 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 9.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283102 Nr: 8954-16.2018.811.0004
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de FAGNER WILLIAN ALVES DA SILVA.

2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 02/26 dos 

quais se destaca o contrato celebrado fls. 16-verso/20 e notificação 

extrajudicial fls. 21-verso/22.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência da comprovação 

da mora, por meio da notificação ou instrumento de protesto, com 

diligência positiva, uma vez que compulsando nos autos, nota-se o 

encarte da notificação extrajudicial (fls. 21-verso/22), porém com 

diligência negativa, ou seja, nem mesmo fora entregue no endereço do 

requerido (fl. 22).

 4. Neste sentido, para que não seja extinto o processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da ausência de comprovação da mora, conforme 

exigência do art. 3º c/c § 2º do art. 2º , ambos do Decreto-Lei nº 911/69, 

sendo que a extinção do feito deve ser considerada medida prematura e, 

mormente extrema, a ser evitada a todo custo, desta forma, revela-se 

inequívoca a determinação de emenda da inicial, estabelecendo assim o 

preenchimento dos requisitos.

5. Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos a notificação ou 

instrumento de protesto que comprove a mora.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267571 Nr: 17724-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Caique Rocha Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Teixeira Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro fl.47 (apenas transferência - RENAJUD).

2. Ainda, cumpra-se as deliberações contidas às fl.50.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283103 Nr: 8955-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Gonçalves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283283 Nr: 9075-44.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimas Flores Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Alves Teixeira - 

OAB:23254/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. COLHA-SE o parecer do Ministério Público, na qualidade de Curador dos 

Registros Públicos, e voltem-me conclusos.

2. Sem custas, conforme art. 30, da L.R.P. e Lei nº 10.215/2001.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254896 Nr: 9530-43.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdM, ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 VISTOS.

1. Assim, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, acrescido de custas, se houver, sob pena 

de aplicação de multa de 10%, incidência de juros de 1% e honorários 

advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da execução, 

conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

3. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282909 Nr: 8825-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE UILSON FELIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.
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2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme instrumento de protesto e 

notificação extrajudicial acerca da existência do débito, respectivamente 

acostados às fls. 12/13, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

instruído o protesto (fls. 12) o Requerido continuou inadimplente e, 

portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo TOYOTA HILUX CD 

SRV D4-D 4X, cor BRANCA, ano/modelo 2013/2013, chassi: 

8AJFY29GXD8530500, RENAVAM: 000536705178, PLACA OBN-6835, 

conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282914 Nr: 8829-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pires Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 20/21, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 21) o Requerido continuou 

inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo HONDA CG 160 FAN 

ESDI, cor PRETA, ano/modelo 2017/2017, chassi: 9C2KC2200HR053291, 

RENAVAM: 1138562448, PLACA QCQ-2490, conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283174 Nr: 8988-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSR, ACLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 05 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 07h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Considerando os interesses da requerente, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de fls. 08, item “b” para FIXAR os alimentos provisórios à razão de 

30%(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverá ser 

depositado na Conta Corrente indicada na inicial em nome da requerente, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 

4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório dos autos.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283262 Nr: 9066-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Silva de Oliveira, ISNdO, ISNdO, Joice Nunes da 

Silva, RSRdO, LSRdO, Katiane Santana Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).
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5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283261 Nr: 9065-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henieliton Farias Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 03, por correio, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018, às 16h00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252917 Nr: 8313-62.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PRATES DE ALMEIDA, José Carlos Prates de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que seja efetuado o 

assentamento de óbito de JOSÉ CARLOS PRATES DE ALMEIDA, brasileiro, 

nascido em 16 de Fevereiro de 1951, no município de Rosário do Sul - RS, 

autônomo, tendo o óbito ocorrido no hospital municipal Albert Sabím da 

cidade de Alta Floresta - MT, no dia 15 de Dezembro de 2009, não tendo 

deixado filhos. Teve morte natural com causa provável Parada 

Cardiorrespiratória, não tendo deixado bens à partilhar, conforme dados 

extraídos da inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015.9.Após o 

trânsito em julgado, EXPEÇA-SE Mandado de Registro de Óbito ao Cartório 

de Registro Civil de barra do Garças - MT, para que o Sr. Tabelião proceda 

o assentamento, na forma estabelecida no art. 80 da Lei 6.015/75, no livro 

próprio, sem ônus a requerente.10.Ciência ao Ministério Público.11.Sem 

custas, conforme art. 30, da L.R.P. e Lei nº 10.215/2001.12.Após as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.13.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151463 Nr: 1601-66.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia da Silva Melo, Karem Layne Pereira de Melo, 

Danilo Pereira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Sinfra - Secretaria de 

infra-Estrutura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o executado, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 87588 Nr: 1484-46.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teobaldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico às fls. 236 fora realizada remessa dos 

autos ao contador judicial para elaboração de planilha demonstrativa do 

débito, devidamente aportada aos autos.

2. Convertida a ação de conhecimento em cumprimento de sentença, foi 

determinada a intimação do executado para pagar o valor do débito ou 

apresentar impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Devidamente ciente da determinação, o executado se manteve inerte 

conforme ciente disposto e certidão às fls. 245/246.

 4. Após, os autos retornaram conclusos.

5. Ao considerar que a parte autora está em concordância com os 

cálculos e a parte executada se manteve silente, restando presumida a 

concordância tácita, quanto aos cálculos apresentados, a homologação 

do mesmo é medida que se impõe.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Diante de tudo que consta nos autos, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

236 para que surtam os jurídicos e legais efeitos.

8. Ademais, ante o lapso temporal da realização do demonstrativo de 

débito (fls.236), DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial 

para as atualizações devidas, conforme índice de 1% (um por cento) 

elencado na sentença de fls. 172/178.

9. Após, CUMPRA-SE o item “4” da decisão de fls. 242, observando as 

exigências legais para expedição de Precatório Requisitório (Art. 100, 

CF/88).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 216760 Nr: 895-10.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 24.Consigno que a parte requerida ficará incumbida pelo adimplemento 

dos honorários periciais , uma vez que invertido o ônus da prova, 

inverte-se como consectário lógico o ônus econômico para custear a sua 
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produção. Ressalto que o pagamento dos referidos honorários se trata de 

ônus e não de obrigação imputada à parte demandada e, caso não se 

interesse na produção da referida prova, basta que não efetue o 

pagamento das despesas e arque com o ônus da sua 

conduta.25.INTIMEM-SE as partes para a indicação eventuais assistentes 

técnicos e a apresentação de quesitos, em 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 465, §1º, CPC.26.Após, INTIME-SE o perito nomeado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como que 

apresente sua proposta de honorários e a conta bancária para o depósito 

de valores. (Art. 465, §2º, CPC).27.Em caso de resposta negativa, 

voltem-me conclusos para ulterior deliberação.28.No caso de aceitação da 

nomeação e apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte requerida, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que deposite os valores relativos aos 

honorários.29.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários 

periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos 

quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.30.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.31.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.32.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247912 Nr: 4811-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildo Veloso de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Brasil Trasnportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Ao analisar os autos, constato que fora procedida tentativa de citação 

da parte requerida, restando o ato prejudicado em razão da parte não ser 

localizada, conforme certidão de fls. 22.

2. Após, manifesta a parte autora requerendo expedição de carta para o 

mesmo endereço declinado na inicial por se tratar da mesma empresa, 

estando, apenas, com nome/razão diferente.

3. Assim, DEFIRO o pedido retro.

4. CITE-SE o requerido, por carta, no endereço declinado às fls. 32, para 

que pague o débito no prazo de 15 (quinze) dias ou apresente embargos, 

previstos no art. 702, CPC/ 2015, com as advertências legais.

5. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e pagamento 

dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, o devedor 

ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não forem 

oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015

6. Após, voltem-me conclusos para análise.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271252 Nr: 1774-46.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por PIERINA WAUTOMO REWE em desfavor de BANCO 

CRUZEIRO DO SUL.

2. Tendo em vista a certidão de fls. 53 e consequentemente a não 

realização da Audiência por falta da citação da parte requerida.

3. CITE-SE o Requerido, no endereço informado às fls. 57, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que REDESIGNO PARA O DIA 24 

DE SETEMBRO DE 2018, às 08hrs45min (HORARIO DE MATO GROSSO), 

nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161159 Nr: 1997-09.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Alves da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o executado, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56432 Nr: 449-56.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO 

- OAB:7356, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Boque da Silva - 

OAB:OAB/MT 13.386

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 283 e DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

(art. 921, III, §1º, CPC/2015).

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229271 Nr: 8603-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Mendonça Theodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benito Cid Conde Neto - 

OAB:DF/40147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 67 e SUSPENDO o processo por 30 (trinta) dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153342 Nr: 4596-52.2011.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Garcia de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Glória da Silva Martins - 

OAB:10100/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Pereira de Lima - 

OAB:26.694/GO

 VISTOS.

 1. Regularmente representada, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dê o regular andamento ao pleito, requerendo o que 

entender cabível, sob pena de extinção e arquivamento dos autos, 

conforme art. 485, III, do CPC/2015.

 2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282807 Nr: 8772-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282908 Nr: 8824-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdKAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Nilto Rosa Alves - 

OAB:22.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

2. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss, do 

CPC/2015.

3. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 03 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 15h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

defensor e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

4. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

5. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

6. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 7. Considerando os interesses da requerente, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de fls. 10, item “b” para FIXAR os alimentos provisórios à razão de 

30%(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverá ser 

depositado na Conta Corrente indicada na inicial em nome da requerente, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 

4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório dos autos.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279354 Nr: 6819-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziane Soares de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por entre as 

partes já qualificadas nos autos.

2. Com fundamento no artigo 511 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. DEFIRO ao requerente, os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

4. Cite-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280386 Nr: 7411-75.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMdO, RBMdO, HCCdOS, KVMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE 

- OAB:23.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. RECEBO A EMENDA.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.99, §3° do Código de 

Processo Civil.

3. Este feito será processado em segredo de justiça, conforme disposto 

no art. 189, II, do Código de Processo Civil.

 4. Presentes os requisitos necessários, fundamento no artigo 528 do 

Código de Processo Civil, CITE-SE o Executado pessoalmente para no 

prazo de 03 (três) dias, pagar o débito alimentar no valor de R$ 1688,16 - 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe determinado o protesto do provimento judicial e decretada a prisão 

civil, por inadimplência de obrigação alimentar (art. 528, § 3º), nos termos 

do que consta na inicial.

5. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263814 Nr: 15369-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SOUZA RODEIOS E EVENTOS LTDA, Renato 

Felix de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Barilli Sá, Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Torixoréu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

 1. Trata-se de Ação Monitória movida pelas partes qualificadas nos autos.

2. Recebo a emenda de fls.23/30

 3. Cite-se o Requerido para que pague o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias ou apresente embargos, previstos no art. 702, CPC/2015, com as 

advertências legais.

4. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e pagamento 

dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, o devedor 

ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não forem 

oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281237 Nr: 7867-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelateria Comércio Eireli - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Mourão Borges, Adrielly Amaral de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ao analisar os autos, constato que o autor juntou em fls.16/19 e 22/24 

apenas a fotocópia dos títulos objeto da demanda. No entanto, é 

imprescindível que a parte traga aos autos a via original do título, para o 

regular processamento do feito.

2. Frente ao exposto, intime-se o douto procurador do requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos autos o 

documento original do título objeto da demanda, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 330, IV, do CPC/2015).

3. Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228410 Nr: 7988-24.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMA FRIVALLE AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 33.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

conseguinte:ØDECLARO a inexistência dos débitos de R$ 7.952,71 (sete 

mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) e R$ 

8.905,23 (oito mil novecentos e cinco reais e vinte e três centavos), 

discriminados nas faturas de fls. 39 e 41; ØCONDENO a requerida no 

pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

indenização pelos danos morais sofridos pela autora JUMA FRIVALLE 

AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, devendo incidir juros de 

mora partir do evento danoso, 30/03/2016, e correção monetária a partir 

da publicação desta sentença.34.Em razão da sucumbência, CONDENO a 

parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no 

art.85, §2º, CPC/2015. 35.DEIXO de condenar a parte autora no pagamento 

das custas e honorários, uma vez que houve apenas a redução do valor 

pleiteado a título de danos morais.36.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279581 Nr: 6972-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Moreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Costa da Silva - 

OAB:OABMT 24336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de Ação de Indenização movida pelas partes ja qualificadas 

nos autos.

2. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, 

§3º, do CPC/2015.

3. DETERMINO a citação pessoal da parte ré, conforme o disposto no §3º 

do artigo 242 c/c 75, ambos do Código de Processo Civil para que, 

querendo, apresente resposta à inicial, sob pena de presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora, nos termos dos artigos 

335 e 344, ambos do códex civil.

4. Ante a impossibilidade de autocomposição DEIXO de designar audiência 

de conciliação em conformidade ao inciso II, § 4º do art. 334 do CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201464 Nr: 4655-98.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranilde Martins dos Santos Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Rezende - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831, Otavio 

Guimaraes Rezende - OAB:10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 201464

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277891 Nr: 5991-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 50/72, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233263 Nr: 11448-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. Rodrigues de Queiroz Luz Silva - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 108, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271275 Nr: 1797-89.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1797-89.2018.811.0004 - CÓDIGO 271275

Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da contestação de 

fls. 45 e ss.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271646 Nr: 2060-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdS, LNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - OAB:, 

Lucas Bernardino - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2060-24.2018.811.0004 - CÓDIGO 271646

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS proposta por 

SIVIRINO SOUZA DOS SANTOS e LUIZA PAULA NASCIMENTO SANTOS, 

representada por sua genitora LAURA NASCIMENTO SOUSA.

 Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado na 

peça processual apresentada pelo próprio autor às fls. 04/07, pactuando 

o que o primeiro requerente pagará ao segundo requerente o valor 

correspondente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos integrais, o 

qual deverá ser descontado diretamente da sua folha de pagamento e 

transferido para a genitora da segunda requerente, conforme fls. 05.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao acolhimento 

das cláusulas pactuadas e pela homologação do acordo firmado entre as 

partes.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas, assim como estão regularmente 

representadas.

Os direitos da infante se mostram resguardados.

 Sendo assim, HOMOLOGO por sentença judicial os termos acordados às 

fls. 04/07, a fim de que produzam os efeitos jurídicos e legais, bem como 

JULGO EXTINTO o feito, com o julgamento do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 13/v.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283220 Nr: 9022-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Costa Jacarandá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9022-63.2018 – Código 283220

Vistos.

Trata-se de ação possessória em que Elder Costa Jacarandá busca a 

reintegração de posse em face de Maria Das Graças Ferreira.

Alega, em apertada síntese, que é possuidor e proprietário do imóvel 

registrado sob a matrícula 35.476 do CRI de Barra do Garças/MT, sem 

justo título, a requerida estaria realizando uma edificação em seu imóvel. 

Dessa forma, requer, em sede liminar, a reintegração de posse. No mérito 

requer a procedência da ação, condenando a requerida em danos 

materiais e morais e ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais.

É o sucinto relatório. Decido.

Pois bem. Para a aplicação do procedimento especial antecipando a tutela, 

sem prova do perigo, é indispensável que se trate de ação de força nova. 

Em outras palavras, a tutela antecipatória somente se afigura viável se a 

turbação ou esbulho tiver ocorrido há menos de ano e dia – CPC, art. 558.

Ainda, sobre o procedimento, de acordo com o artigo 561, CPC, é 

incumbência do autor a prova: i) de sua posse; ii) da turbação ou esbulho 

praticado pelo réu; iii) da data da turbação ou esbulho; iv) e da 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou perda 

da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, diante das provas carreadas aos autos, notadamente as fotos 

de fls. 18/24, restou minimamente demonstrado que se trata de turbação 

de força nova, sendo tendente, pois, a possibilidade de concessão da 

medida liminar, prevista no artigo 562 do CPC. Além disso, a fls. 15 consta 

matrícula atualizada do imóvel demonstrando a propriedade e a das fotos, 

acima citada, a turbação realizada.

De mais a mais, verifica-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, devendo a medida acautelar a situação jurídica encontrada no 

processo, visto que subsiste a possibilidade de continuação e finalização 

das obra, vedando o acesso do autor ao imóvel, não podendo tal situação 

persistir durante o prosseguimento do feito, até que o mérito seja resolvido 

ou que a demanda adentre a fase instrutória.

Assim, à prima facie, demonstrado minimamente a probabilidade do direito, 

análise a qual consiste a medida liminar em antecipação de tutela, é dever 

deste Juízo evitar que a aparente transgressão ao direito ventilado 

progrida a um prejudicial e até irreparável dano. Ora, a lesão a um direito 

juridicamente protegido não pode ser expandida por mera inobservância, 

descuido ou negligência de autoridade judiciária, permitindo que 

perturbação maior aconteça se, por óbvio, pode ser esta evitada.

Dessa forma, vislumbrando motivos que justifiquem a procedência in limine 

litis e em inaudita altera pars, e evitando que a violação ao direito 

possessório alcance progressividade à medida que esta possa se 

intensificar – haja vista, no que mostra o requerente, a pretensão dos 

requeridos em promover modificações estruturais no local – merece o 

pedido, no momento, guarida jurisdicional de maneira a atender o que se 

busca, anteriormente à fase instrutória, impulsionando o deferimento da 

tutela provisória de manutenção de posse em medida liminar.

Destarte, estando a petição devidamente instruída pelo requerente, 

presentes, portanto, os requisitos essenciais autorizadores e previstos no 

dispositivo legal do art. 562 do Código de Processo Civil, o deferimento do 

pedido liminar de reintegração de posse, almejando consequente 

expedição de mandado judicial, é a determinação de rigor. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, o pedido de reintegração de posse da parte autora, 

mediante antecipação de tutela, de modo a impedir qualquer continuidade 

do esbulho ora promovido, devendo a parte requerida, até o julgamento do 

mérito, abster-se de executar as obras encaminhadas, estando estas 

interditadas por força desta decisão, sob pena de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) de multa por descumprimento.

EXPEÇA-SE mandado liminar de reintegração de posse em favor do 

requerente, devendo ser cumprido imediatamente pelo Oficial de Justiça, 
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com auxílio, se preciso for, de força policial, no caso de haver resistência 

na desocupação por parte do requerido.

CITE-SE os réus para responder a ação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 26 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRAI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282601 Nr: 8659-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8659-76.2018.811.0004 – Código 282601

Vistos.

Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à exequente.

Tendo em vista que a parte exequente optou por adotar o rito do artigo 523 

e ss do CPC, em conformidade com o §8º do artigo 528 do referido diploma 

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

pagar o valor da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o 

valor da execução, conforme §1º, do artigo 523, do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente ou de tantos quantos 

bastem para satisfação do crédito, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o executado, 

conforme §3º, artigo 523, do Código de Processo Civil.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

Transcorrido o prazo de que trata no artigo 523, do Código de Processo 

Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente nos autos sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274835 Nr: 3975-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ PRAMPERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3975-11.2018.811.0004– Código 274835

Vistos.

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta por 

Sérgio Luiz Prampero, em face do Município de Barra do Garças.

Pugna o autor, em sede de tutela de urgência, pela incorporação do A.T.S. 

– Adicional por Tempo de Serviço à remuneração do requerente. No 

mérito, requer a procedência da ação com a condenação do requerido a 

pagar o montante de R$68.147,90, os quais deverão ser corrigidos 

legalmente até a data do pagamento, alusivos às diferenças erigidas do 

não pagamento do A.T.S. dos últimos 05 (cinco) anos.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, por meio da 

cognição sumária do julgador, que demonstre que a parte autora possa 

experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser 

comprometido.

Destarte, analisando os autos, percebe-se que não está configurada a 

probabilidade do direito, que indique, de maneira cristalina e evidente, o 

amparo e a necessidade de tutela jurídica por meio de medida liminar, visto 

que o objeto da lide confunde-se com o mérito, em que a análise deve ser 

estrita e cautelosa, feita com a relação jurídico-processual formada e 

lastro probatório inteiramente firmado, oportunizando-se a constituição do 

contraditório e da ampla defesa. Estas garantias constitucionais só podem 

ser sucumbidas, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, quando 

gritante nos autos esteja o direito ventilado, sem necessidade de apuração 

da extensão do possível ato ilícito em procedimento instrutório, o que não 

se vislumbra no caso em tela.

Noutro prisma, verifica-se ausência do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, desprovida a situação jurídica demonstrada 

nos autos da necessidade de medida acautelatória e imediata, visto que 

não subsiste circunstância de perecimento da busca pelo direito, em face 

de que a causa encontra-se destituída de pendência ou urgência que 

implique ônus ou adversidade no prosseguimento do feito.

Além disso, salienta-se que a requerente está devidamente empregada no 

presente momento, constituindo renda suficiente ao custeio doméstico, o 

que não apresenta adversidade para si ou sua família se o direito à 

incorporação do ATS nos vencimentos mensais for decidido com a regular 

tramitação do processo, até que o mérito seja resolvido ou que a demanda 

adentre a instrução, com produção probatória, uma vez esgotadas as 

tentativas de composição do conflito instaurado.

Em consonância com os fundamentos supra, é o entendimento dominante 

da jurisprudência mansa e pacífica, a exemplo do que aduz o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo:

TUTELA ANTECIPADA. Apreciação do pedido após o contraditório. 

Ausência de elementos para imediata apreciação da liminar. Necessidade 

de instauração do contraditório para, só depois, com conhecimento mais 

profundo, se analisar o pedido do autor. Inexistência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Agravo desprovido. (TJ-SP - - ...: 

4741019420108260000 SP, Relator: Carvalho Viana, Data de Julgamento: 

15/12/2010, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/12/2010).

Dessa forma, não se vislumbrando urgência que justifique a procedência 

in limine litis e em inaudita altera pars, carece o pedido, no momento, de 

guarida jurisdicional de maneira a atender anteriormente à fase instrutória, 

comprometendo o deferimento da tutela provisória em medida liminar.

Assim, ausentes os requisitos essenciais autorizadores, previstos no 

dispositivo legal do art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar de 

tutela de urgência é a determinação de rigor. Isto posto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência mediante liminar.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

 Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 17h00min, horário de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267761 Nr: 17851-67.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZTE BRASIL INDUSTRIA, COMÉRCIO SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélvio Santos Santana - 

OAB:353.041 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281872 Nr: 8219-80.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Bach Caldeira Ribeiro de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8219-80.2018.811.0004 – Código 281872

Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que Lenir Bach Caldeira Ribeiro de Sena 

busca a declaração de inexistência de débito, combinado com indenização 

por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela, em 

desfavor da Prefeitura Municipal de Barra do Garças.

 Considerando que o presente caso busca discutir a validade do título 

executivo objeto da ação N° 5815-37.2010.811.0004, nos termos do art. 

55, §2°, I, do Código de Processo Civil, redistribua o processo por conexão 

à Segunda Vara Cível desta comarca.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171776 Nr: 4576-90.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDdSS, Aline Cristina Domingues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - 

DP - OAB:3267

 Processo nº 4576-90.2013.811.0004– Código 171776

Vistos.

Cite-se o Executado, conforme requerido pelo Exequente à fl.88.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247198 Nr: 4367-82.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdS, JBdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronyse Castro Guimarães - 

OAB:21989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documento de fls. 44/46, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 75901 Nr: 8883-97.2007.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:MT 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Processo nº 8883-97.2007.811.0004 – Código 75901

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime o executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275392 Nr: 4353-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia Viana da Silva, Maria Joana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto 

ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229936 Nr: 9057-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto 

ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248470 Nr: 5201-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 102, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155366 Nr: 7235-43.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfonso Araújo Massaguer, Marilene Cândida 

Massaguer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT, Renan Araujo Gouveia Martins - OAB:MT 22.053, 

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARITO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7531/GO

 Vistos. Reputo prejudicado o pedido de fls. 227 ante o decurso do prazo. 

Assim intime a parte executada a se manifestar em 05 (cinco) dias. Além 

do mais, tendo em vista que nomeou-se como depositário fiel a parte 

exequente, incumbe a esta adotar medidas pertinentes de preservação do 
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bem penhorado. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018. 

Carlos Augusto Ferrari. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252687 Nr: 8126-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvane Quirino Rego Teixeira, Alex Teixeira 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 86, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263157 Nr: 14972-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA, Heloisa Silva 

Santos, Lionésio Sousa Silva, Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262434 Nr: 14524-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Marilan Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edmilson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282682 Nr: 8697-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVSdO, Franciele Soares da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alfredo Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858/go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 8697-88.2017.811.0004– CÓDIGO: 282682

Vistos.

Recebo a peça exordial, uma vez que estão constantes os seus requisitos 

necessários, previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que se trata de ação na qual serão percebidos valores 

econômicos pelos interessados, postergo o pagamento das custas 

processuais para o final do processo.

 Em razão do artigo 617 do Código de Processo Civil estabelecer ordem de 

nomeação para inventariante, possuindo o cônjuge, ou companheiro 

convivente à época da morte do falecido, posição preferencial à dos 

demais herdeiros, NOMEIO como inventariante a Sra. LÚCIA LOPES DA 

SILVA, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 (cinco) 

dias, assim como as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, observando-se os incisos do artigo 620, do Código de 

Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento.

Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, conforme artigo 627 do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para resolver eventual impugnação e, se for o caso, 

determinar a avaliação dos bens.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90210 Nr: 4115-60.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mareuza Sinzais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacílio José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta montanher 

Brescovici - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/O, OTACÍLIO JOSÉ FARIA - OAB:16254/5664-A

 Processo 4115-60.2009.811.0004 - Código 90210

Vistos.

Ante a concordância dos herdeiros expressa nos petitórios de fls. 

1973/1976 e 1977/1979, defiro os pedidos de item IV, V, VI, VII, VIII e IX, 

das fls. 1975/1976.

Após, venha aos autos plano de partilha amigável, conforme indicado no 

item III de fls. 1975, ou, se necessário, manifestem-se as partes sobre a 

designação de audiência de conciliação/mediação, como requerido às fls. 

1921.

Expeça-se o necessário de acordo com os pedidos deferidos acima.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214726 Nr: 12286-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Batista Neves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, Gilmar Moura do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 79, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 1458-24.2004.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Mendes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Getúlio Vargas de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273016 Nr: 2954-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2954-97.2018.811.0004- CÓDIGO 273016

Vistos.

Trata-se de ação de alvará proposta por Doracy Batista dos Santos.

Em despacho inicial, determinou-se à autora a emenda da exordial para 

que aportasse aos autos documento hábil a comprovar a necessidade da 

concessão do benefício da gratuidade da justiça ou comprovante de 

quitação das custas judiciais, sob a pena de ser indeferida a petição 

inicial.

Às fls.11/ss, a parte autora trouxe imagens de documentos ilegíveis.

Dessa forma, não comprovada a hipossuficiência financeira da autora, 

bem como o não pagamento das custas iniciais no prazo estabelecido, a 

peça exordial deve ser indeferida, pois é inábil a dar início à relação 

jurídica processual.

Portanto, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do referido 

diploma legal.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282654 Nr: 8681-37.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Inacio dos Prado Miranda, Christian Marta Matos 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rei Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8681-37.2018.811.0004 - Cód. 282654

Vistos.

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito outros meios que comprovem a 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha 

custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 87955 Nr: 1894-07.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Marcos Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Marcos, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilse Silvia Ribeiro do Val - 

OAB:20.336-GO, José Carlos R. Issy - OAB:18.799-GO, Louise Rainer 

Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 CÓDIGO 87955

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270622 Nr: 1418-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 270622

Vistos.

Tendo em vista que o defensor público Dr. Carlos Eduardo Freitas de 

Sousa estará em gozo de férias no período compreendido entre 16 de 

julho de 2018 e 10 de agosto de 2018 e que a defensora pública titular da 

6° Defensoria, Dra. Kamila do Sousa Lima é substituta legal da 2° 

Defensoria, inexistindo a figura do substituto do substituto nos termos do 

parecer n° 09/2015/ASG/SGDP, e ainda, que o requerido está 

impossibilitado de comparecer à Audiência de Conciliação, em razão de 

estar em tratamento psiquiátrico, tomando fortes medicamentos que o 

impossibilitam de sair de casa, conforme fls. 45, necessário é a 

redesignação de tal audiência.

 Desse modo, redesigno a audiência aprazada para o dia 19.09.2018, às 

17h30min (horário de Mato Grosso).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268725 Nr: 101-18.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio Campos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Crefisa S/A Créditos Financiamentos e 

Investimanetos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 101-18.2018.811.0004 - Código 268725

Vistos.

Recebo a peça exordial, uma vez que estão constantes os seus requisitos 

necessários, previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.
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Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória fundamentada na 

urgência para sobrestar os descontos das parcelas dos contratos objetos 

da lide, não é suscetível de deferimento. Isso porque, com o 

sobrestamento das parcelas referentes ao contrato realizado entre as 

partes, haveria enriquecimento sem causa do contratante e, de acordo 

com a premissa pacta sunt servanda, é inadmissível tal medida.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 02 de outubro 

de 2018, às 08h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 152551 Nr: 3404-84.2011.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, João Carlos Jajá 

Sousa Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássia Carmo Farias - 

OAB:13622/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Weliton 

Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 CÓDIGO 152551

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164645 Nr: 6457-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Marques Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana kelly Rolim assunção - 

OAB:39.728, Clarito Pereira - OAB:7.531-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Processo 6457-39.2012.811.0004 - Código 164645

Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiros propostos por Sônia Maria de Oliveira, 

em face de Braz Marques Lourenço e Lourival Carlos Praxedes, 

identificados nos autos.

Em acórdão de fls. 207/ss, anulou-se a sentença, aproveitando os atos 

válidos, bem como determinou-se a emenda da inicial, de modo a integrar o 

litisconsórcio passivo necessário a demanda.

Às fls. 219 procedeu-se emenda da inicial.

É o relatório.

Recebo os embargos para discussão e, de forma a preservar os atos 

válidos processuais, mantenho a decisão de fls. 36/37, assim como os 

seus efeitos.

 Cite o embargado Lourival Carlos Praxedes para, querendo, contestar os 

embargos no prazo legal, em conformidade com o artigo 679 do CPC.

 Ademais, tendo em vista que a decisão de fls. 36/37 condicionou a 

suspensão da decisão proferida na execução nº 100229, quanto à 

metade do imóvel adjudicado, à prestação de caução real, intime-se a 

parte embargante a dar cumprimento, sob a pena de revogação da liminar 

concedida.

 Translade cópia dessa decisão para o processo de código nº 100229.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101426 Nr: 6429-42.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSF, MdCBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Wurzius - 

OAB:OAB/MT14006

 CÓDIGO 101426

Vistos.

Intime a parte exequente para promover a atualização do débito alimentar.

Após, expeça novo mandado de prisão civil, devendo ser observado o 

endereço constante às fls. 125/ss.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 1151-70.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Honória Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Processo nº 1151-70.2004.811.0004 – Código 45776

SENTENÇA

Cuida-se de ação ajuizada por RAFAEL MARTINS FELÍCIO em desfavor 

MARIA HONÓRIA VARJÃO, alegando, em síntese, que a requerida 

rescindiu unilateralmente dois contratos de prestação de serviços 

advocatícios, requerendo, assim, o recebimento dos valores constantes 

na cláusula penal dos aludidos instrumentos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/17.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 119, arguindo, em sede 

preliminar, carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e 

prescrição. No mérito, em suma, aduz que as cláusulas penais constantes 

da avença contratual são abusivas, pleiteando, logo, a declaração de 

nulidade de tais termos com a consequente improcedência dos pedidos 

contidos na exordial.

Sentença que reconhece a prescrição da pretensão às fls.177/ss.

Às fls. 209/ss veio acórdão que deu provimento ao recurso, afastando a 

ocorrência da prescrição.

Documentos juntados pela parte autora às fls.232/530.

Não havendo manifestação pela produção de outras provas, vieram os 

autos conclusos para sentença.

É o suficiente relatório.

De início, observa-se que o feito prescinde de dilação probatória, haja 

vista que, embora contenha matéria de fato e de direito, está 

suficientemente instruído para o seu julgamento.

A parte ré alega a existência de clausulas abusivas, o que caracteriza 

contrato de adesão.

 Primeiramente, quanto à elaboração, o contrato de adesão possui três 

características básicas, sendo: a) uniformidade, pois o contratante 

pretende obter de um número indeterminado de consumidores a aceitação 

de um bloco de condições idênticas, conseguindo a padronização de suas 

relações contratuais; b) predeterminação, por ser o modo ideal de se 

manter a uniformidade; c) rigidez, sendo uma consequência das 

características acima. A rigidez garante a uniformidade e protege a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 89 de 1001



predeterminação.

 Na conclusão do negócio, o contrato de adesão apresenta outras 

características: a) adesão em bloco, sendo feita a todo um conjunto de 

condições pré-dispostas; b) vontade sem discussão; c) confiança do 

aderente, principalmente no aspecto do contrato de adesão como contrato 

de consumo, onde o contratante elege uma marca, muitas vezes 

influenciado por publicidade, pela tradição da marca no mercado, etc.; d) 

liberdade viciada, já que a liberdade de contratar é substituída pelas 

necessidades comerciais, com a sua consequente padronização e 

predeterminação das condições.

Dessa forma, ao analisar os contratos acostados às fls. 07/14, não é 

possível detectar as características de contrato de adesão, uma vez que, 

naqueles, identifica-se a vontade de ambas as partes, o que respeita a 

liberdade de contratar, ficando estabelecidas, por isso, cláusulas 

inerentes à prestação de serviços e particularidades do caso.

Por tais razões, a alegação de nulidade da multa pela rescisão unilateral 

do contrato não prospera.

 Passa-se a análise do mérito.

As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios do 

autor para propor ação de dissolução conjugal com meação de patrimônio; 

medida cautelar de arresto; e apresentar defesa em ação cautelar de 

sequestro, conforme resta comprovado nos autos.

No entanto, a parte ré, sem haver justa causa, rescindiu o contrato antes 

da concretização do que fora pactuado, conforme se extrai da notificação 

acostada às fls. 15.

Cumpre esclarecer que os autos versam sobre a questão de ser devida 

ou não a multa contratual pretendida pela parte autora ante a imotivada 

rescisão contratual.

Indiscutível é que há cláusula penal expressa no contrato de prestação de 

serviços estabelecidos entre as partes em caso de rescisão imotivada do 

contrato pela parte ré, especificamente nas cláusulas oitavas de ambos.

Registra-se que ao estabelecer um contrato de prestação de serviços, 

com objeto certo, há por parte dos contratantes uma expectativa de 

cumprimento do ajuste até seu término, o que resta frustrado com o seu 

rompimento prematuro, sem justa causa.

Na hipótese dos autos, a ré contratou os serviços do autor para 

propositura de ações junto ao Poder Judiciário, bem como apresentar 

defesa. Logo, Tal expectativa foi suprimida antes da conclusão do objeto 

do contrato, sem que houvesse qualquer causa que justificasse a sua 

rescisão.

Assim, conquanto pudesse a parte ré resolver unilateralmente o contrato, 

este fato não inibe a percepção pelo autor da multa contratual 

expressamente pactuada.

Portanto, é procedente o pedido contido na exordial, de modo que afastar 

a aplicação da multa estipulada pelas partes, sem que houvesse justa 

causa ou vícios contratuais, seria ignorar a expressão pacta sunt 

servanda, mitigando desproporcionalmente a autonomia privada.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial, 

condenando a ré ao pagamento do valor de R$30.929,81 (trinta mil 

novecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) ao autor, sobre 

o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês desde a citação do requerido, 

bem como correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

Dada a sucumbência da parte ré, condeno-a ao pagamento dos custos 

processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o 

valor da condenação, à exegese do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo e anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241622 Nr: 392-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DIAS DANTAS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elane Dantas de Almeida Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Processo nº 392-52.2017 – Código 241622

Vistos.

Trata de ação de despejo, com pedido de tutela antecipada, cumulada com 

cobrança de aluguel proposta por Marilene Dias Dantas Sousa em face de 

Elane Dantas de Almeida.

Acerca do aditamento da petição inicial às fls. 80/122, diga o requerido.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97942 Nr: 2950-41.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvane Quirino Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 CÓDIGO 97942

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210271 Nr: 9704-23.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Rodolfo Hidelbrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Jorge Hildebrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SANDRA CANOVA 

MORAES - OAB:108178/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio José Ribeiro - 

OAB:329336/sp

 Processo 9704-23.2015.811.0004 - Código 210271

Vistos.

Em razão do petitório de fls. 535/ss, dos autos de código 199252, 

redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 02 de outubro 

de 2018, às 09h30min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191639 Nr: 11470-48.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nersina da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 191639

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.
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Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199250 Nr: 3267-63.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp, Herica Christiana 

Martins Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 PROCESSO 3269-33.2015.811.0004 - CÓDIGO 199250

Vistos.

Acerca da petição de fls. 459/ss, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação/mediação.

Em razão do petitório de fls. 535/ss, dos autos de código 199252, 

redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 02 de outubro 

de 2018, às 09h00min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199252 Nr: 3269-33.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebe Cristina Ferreira Hildebrand, Hélio Rodolfo 

Hidelbrand, Sonia Helena Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, 

Tarita Hildebrando Cardinali, Giuliano Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu 

Neto, Alexandre Abreu, Jussara Aparecida do Nascimento Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 PROCESSO 3269-33.2015.811.0004 - CÓDIGO 199252

Vistos.

Em razão do petitório de fls. 535/ss, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 02 de outubro de 2018, às 08h30min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261540 Nr: 13951-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193551 Nr: 12777-37.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Cereais Imperatriz Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 CÓDIGO 193551

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196424 Nr: 1407-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Duque dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social - Barra 

Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:OAB/MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:OAB/MT7255, ÉRICA AUXILIADORA ARRUDA - OAB:12.453, 

JULIANO ALBERT SCHIMIDT - OAB:16.111, LORENA FERNANDES 

GODOY - OAB:18.892, Maykon Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O

 Processo 1407-27.2015.811.0004 - Código 196424

Vistos.

A requerente propôs a ação com o objetivo de reconhecimento de sua 

invalidez para atividades laborais e, por consequência, o recebimento de 

benefício próprio.

 Com isso, sendo o objeto da lide o reconhecimento de invalidez para o 

trabalho, refletindo o benefício desde o seu acometimento, necessário é o 

prosseguimento da demanda com a realização da perícia aprazada, de 

modo que indefiro o pedido de fls. 138.

Aguarde-se a realização da perícia.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191085 Nr: 11091-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Madre Marta Cerutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B/MT, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 CÓDIGO 191085

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.
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Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 32878 Nr: 212-27.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Glória da Silva Senna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23337/O, ARIDAQUE LUIZ NETO - OAB:3252/MT, 

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 Processo 212-27.2018.811.0004 - Código 32878

Vistos.

Cumpra-se nos termos da decisão de fls. 168/v.

Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 76746 Nr: 372-76.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Cleri Aparecida Mendes de Oliveira Rezende - 

OAB:MT 14.719, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Lourival 

Moreira da Mata - OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378

 Processo 372-76.2008.811.0004 - Código 76746

Vistos.

Em análise dos autos, constata-se a indisponibilidade de valores, via 

BACENJUD, nas contas da municipalidade, somente na data de 16 de 

março deste ano.

 À petição protocolada na data de 25 de setembro de 2017 (fls. 416/ss), 

em face do ofício expedido em 07 de abril de 2017, de fls. 415, o 

executado informa a impossibilidade de pagamento por RPV em razão de 

lei municipal nº 2.982/09 que atribui o limite de 05 (cinco) salários mínimos 

para esta forma de pagamento.

Neste ínterim (07/04/2017 – 25/09/2017) é inexistente nos autos qualquer 

informação de indisponibilidade de valores via BACENJUD nas contas do 

Município, ou até mesmo pedido neste viés, o que torna descabida a 

pretensão de liberação dos valores sob o argumento de duplicidade de 

bloqueios. Diante disso, indefiro o pedido de fls. 470.

Sendo assim, cumpra-se a decisão de fls. 466 em sua integralidade.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155600 Nr: 7603-52.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carina Balbino de Moraes, Ozana Ferreira da 

Silva Souza, Paulo Simões Borges, Fábio Balbino de Moraes, FLAVIA 

BALBINO DE MORAES, ERIVAN SOUZA BASÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 20394/O

 PROCESSO Nº 7603-52.2011.811.0004 – CÓDIGO Nº 155600

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por 

DOMINGOS FERREIRA DA COSTA em face de CARINA BALBINO DE 

MORAES E OUTROS.

 Conforme se verifica dos autos, às fls. 519, foi determinada, por este 

Juízo, a intimação do requerente, através de seu representante legal, para 

se manifestar acerca da prescrição arguida.

 Destarte, a parte requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

previsto para cumprir a diligência determinada, como consta na certidão de 

fls. 521. Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências 

incumbidas a parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a requerente, 

por meio do seu representante legal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir o determinado às fls. 519, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

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

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90970 Nr: 4832-72.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA CAITANO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacílio José dos Santos, Mareuza 

Sinzais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandra Roberta montanher 

Brescovici - OAB:, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Processo 4832-72.2009.811.0004 - Código 90970

Vistos.

Tendo em vista que a execução foi proposta em face do espólio de 

Otacílio José dos Santos, cujo inventário ainda tramita neste juízo, a 

liberação dos valores exequendos somente se dará através de 

autorização judicial naqueles autos, razão pela qual não deve incidir ao 

débito multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, pois, neste caso, independe da voluntariedade do 

executado em quitar a dívida.

Além do mais, conforme se verifica nos autos de inventário, a 

inventariante, representando a parte executada, já havia realizado pedido 

de liberação dos respectivos valores para pagamento do débito, o que 

reforça a não incidência de multa de dez por cento e de honorários 

advocatícios de dez por cento.

Feitas tais considerações, aguarde-se a expedição de alvará judicial 

autorizada naqueles autos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191087 Nr: 11093-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agamenor Ferreira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 
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OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Código 191087

Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo, em 10 (dez) dias, 

o que reputarem adequado para o prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155561 Nr: 7547-19.2011.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliziomar Jesus Plácido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Geovani Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

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

OAB:3056-MT

 CÓDIGO 155561

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275093 Nr: 4138-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONILSO CLAUDIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273143 Nr: 3039-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Primo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167845 Nr: 10726-24.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeovania da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasminas Mineração do Brasil Ltda, Maria 

José Primo, Juvenal Batista Santiago, Douglas Gomes de Jesus, Eulalia 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Processo 10726-24.2012.811.0004 – Código 167845

Vistos.

Em razão do erro material constante na sentença de fls. 112/115, resolvo 

retificar parte dispositiva da sentença para constar:

 Condeno a requerida em custas processuais e honorários advocatícios 

no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Mantem-se inalterado o restante da sentença.

Intimem-se.

Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282823 Nr: 8779-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindinalva Bueno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:5876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8779-22.2018.811.0004 - Cód. 282823

Vistos.

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito outros meios que comprovem a 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha 

custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282976 Nr: 8871-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Joaquim Neto, DUCELIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA NETO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deocleciano Couto menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leônidas Albano da Silva - 

OAB:12258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8871-97.2018.811.0004 - Cód. 282976

Vistos.

Analisando os autos, verifica-se a necessidade de comprovação da 

insuficiência financeira do requerente, o que, no caso, não há qualquer 

documento que se preste a tal prova. De igual modo, necessita-se a 

indicação correta do valor da causa.

Diante disso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil, devendo acostar ao feito cópia de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda, ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício 

da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais 

no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Ainda, nos moldes do artigo 292, III, do Código Processual Civil, deverá o 

autor indicar o correto valor da causa.

 Intime-se.
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Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261472 Nr: 13904-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMSS, MSSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276571 Nr: 5137-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza, CYLL FARNI 

SOUZA DE LIMA, IVO FRANCISCO DE SOUZA, LEIVER LIMA DE SOUZA, 

HELIA LIMA DE SOUZA, PAULO FERNANDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 58 e devolução das cartas de citação de fls. 60/64, bem 

como para que proceda o recolhimento das custas referente a expedição 

da certidão requerida através da petição via PEA 278749, prazo CINCO 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246227 Nr: 3670-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Ferreira Minaré, Claudio Ferreira Minaré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alessandro Carrega Dal Pozzo, 

Fabio Rocha Nimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Magurno Fernandes - 

OAB:97.217-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 69/71, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281662 Nr: 8125-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8125-35.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281662

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por MARCIO JÔMAVI DE 

REZENDE, representado por MESSILDA VITÓRIA CABRAL REZENDE em 

face de N. BEVILÁCQUA JÚNIOR – SUPERMERCADO.

 Verificando os autos, identifico que a parte autora apresentou 

documentos que expõem sinais de incapacidade financeira para os 

dispêndios judiciais. Nesse sentido, DEFIRO o pedido de benefício da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 24 de julho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205477 Nr: 6869-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DVGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMFB, EdIBB, EMFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11082/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94509 Nr: 8280-53.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wanessa Moreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyago Henrryk Barros Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Processo 8280-53.2009.811.0004 - Código 94509

Vistos.

Tendo em vista que a exequente é beneficiária da justiça gratuita, o §3º do 

artigo 98 do CPC dispõe que “as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário”.

Sendo assim, anulam-se as Certidões de Débito para Taxa Judiciária, uma 

vez que as obrigações sucumbenciais da exequente estão em condição 

suspensiva de exigibilidade.

Ademais, ante a certidão de fls. 267, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92656 Nr: 6484-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PHSR, HLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOJdS, MSdS, JDdS, MdS-, JTdS, EdSR, 

NSdS, CdSF, CCdS, OJdSN, NCdS, NMCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, OTACÍLIO 

JOSÉ FARIA - OAB:16254/5664-A, Sandra Roberta montanher 

Brescovici - OAB:

 Processo 6484-27.2009.811.0004 - Código 92656

Vistos.

Tendo em vista que a execução foi proposta em face do espólio de 

Otacílio José dos Santos, cujo inventário ainda tramita neste juízo, a 

liberação dos valores exequendos somente se dará através de 

autorização judicial naqueles autos, razão pela qual não deve incidir ao 

débito multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, pois, neste caso, independe da voluntariedade do 

executado em quitar a dívida.

Além do mais, conforme se verifica nos autos de inventário, a parte 

executada já havia realizado pedido de liberação dos respectivos valores 

para pagamento do débito, o que reforça a não incidência de multa de dez 

por cento e de honorários advocatícios de dez por cento.

Feitas tais considerações, aguarde-se a expedição de alvará judicial 

autorizada naqueles autos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 148-85.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OF, SDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156574 Nr: 8883-58.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva de Souza dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5.736

 Intimação da parte requerida do inteiro teor da r. sentença proferida nos 

autos: SENTENÇA. Vistos.Trata-se de cumprimento de sentença em que a 

parte exequente visa o recebimento de honorários advocatícios em face 

da parte executada SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS. 

Procedeu-se a indisponibilidade de valores em contas e aplicações via 

BACENJUD às fls. 211/ss.

 A executada deixou de impugnar a penhora, tendo a parte exequente, 

portanto, se manifestado pelo levantamento dos respectivos valores. É o 

relatório. Considerando que o processo de execução cumpriu o seu 

objetivo, julgo-o extinto em virtude do pagamento, com base no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento 

do valor penhorado às fls. 212/ss, e os depositem na conta bancária 

informada às fls. 220. Promovam-se as baixas e anotações de costume. 

Custas pela executada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213836 Nr: 11774-13.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMAC, MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORLEY COIMBRA DE AMORIM, Cpf: 

50752723120, Rg: 2.900.685, Filiação: Luzia Maria de Amorim e Lourenço 

Coimbra de Amorim, data de nascimento: 16/12/1970, brasileiro(a), natural 

de Piranhas-GO, divorciado(a), pedreiro/motorista/entregador, Telefone 

99233-1669. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob 

pena de protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, 

§ 3º).

Resumo da Inicial: O Executado deve prestação alimentícia para o 

Exequente no valor hoje de R$200,00 (duzentos reais), consoante 

sentença perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra 

do Garças-MT, nos autos n. 11984-35.2013.811.0004. Após reiteradas 

tentativas para recebimento do débito em caráter amigável, o Executado 

não efetuou o pagamento, nem apresentou qualquer motivo plausível, que 

justificasse o atraso, persistindo até o momento, sua situação de 

inadimplência com sua obrigação alimentar. Assim, o executado não 

cumprir e não está cumprindo com sua obrigação alimentar. Mesmo sendo 

de irrefutável necessidade a prestação para mantença do Executante, o 

executado não prestou os depósitos referentes aos meses de AGOSTO, 

SETEMBRO e OUTUBRO de 2015 que perfazem um total de R$600,00 

(seiscentos reais). Após reiteradas tentativas para recebimento do débito 

em caráter amigável, o Executado não efetuou o pagamento, nem 

apresentou qualquer motivo plausível, que justificasse o atraso, 

persistindo até o momento, sua situação de inadimplência com sua 

obrigação alimentar. Tal situação não pode persistir, pois a menor precisa 

da ajuda do pai. DO DIREITO(...) DO REQUERIMENTO. Assim exposto, 

requer: a) os benefícios da Justiça gratuita, por se declara juridicamente 

pobre e a distribuição por dependência ao Juízo de Direito da 4ª Vara 

Cível, autos de processo acima indicados; b) a citação do executado para 

em três dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso no valor de 

R$600,00 (seiscentos reais) , ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de prisão; c) aplicação da Súmula 309 do STJ; d) vista ao 

Ministério Público; e) seja o executado condenado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem ainda, honorários advocatícios, os 

quais reverterão à defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Protesta 

provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. Dá-se 

à causa o valor de R$600,000 (seiscentos reais). (...).”

Despacho/Decisão: I – Defiro o pedido retro, fl. 25.II – Cite-se o executado 

via edital, com prazo de 20 (vinte) dias – art. 257, III do CPC -, para, em 3 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, sob pena de prisão.III 

– Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à exequente para 

requerer o que necessário e, após, ao Ministério Público.IV – Em seguida, 

conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Barra do Garças, 27 de julho de 2018

Amanda do Valle Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 84125 Nr: 7308-20.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edirso Pereira Leite e Cia Ltda ME, Sônia 

Oliveira Leite, Edirso Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIRSO PEREIRA LEITE E CIA LTDA ME, 

CNPJ: 01922045000186 e atualmente em local incerto e não sabido SÔNIA 

OLIVEIRA LEITE, Cpf: 86243659887, Rg: 5355098, Filiação: Aparecida 

Bionde de Oliveira e Carlos Alves de Oliveira, data de nascimento: 

22/06/1951, natural de São Carlos-SP, casado(a), aposentada, Telefone 

3405-6484. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 20/10/2008.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EDIRSO PEREIRA LEITE E CIA 

LTDA ME, SÔNIA OLIVEIRA LEITEE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 

20081698, iNFRAÇÃO: Recolhimento do ICMS, lançado por estimativa. 

Descrição Infração: Deixou d recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos 

prazos regulamentares, lançado por estimativa. Enquadramento: Artigos 

43, 80, 81 § 1º e 85, inciso I do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 

1944, de 06.10.89, combinado com Art. 1º, inciso II alínea a da Portaria 

VCircular nº 100/96-SEFAZ. Penalidade: Artigo 45, inciso I, alínea d da lei 

7098/98. VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO ÀS FLS. 82 DOS AUTOS: R$ 

50.453,18.CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 20081698, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/0.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/08/2008

 - Valor Total: R$51.453,18 - Valor Atualizado: R$50.453,18 - Valor 

Honorários: R$1.000,00

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓD. 84125Vistos.Ciente do requerimento 

retro. Todavia, considerando que na certidão atualizada juntada pelo 

exequente não consta como co-responsável pela empresa a executada 

Sônia Oliveira Leite, deixo de proceder, por ora, a consulta de ativos 

financeiros via sistema BACENJUD.No tocante ao pedido de citação por 

edital dos demais executado, tendo em vista que não foram encontrados 

para efetiva citação pessoal, apesar das diligências realizadas, defiro-o, 

determinando a citação editalícia com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 8º, IV, da Lei 6.830/80. Transcorrido o prazo, abra-se vista ao 

autor para manifestação.Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.Barra do Garças/MT, 20 de junho de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 27 de julho de 2018

Amanda do Valle Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 260629 Nr: 13373-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. S. V. Máquinas e Equipamentos para Escritório 

Ltda-EPP, Valdecir Luiz Ferrari, Solange Elizabet Ferreira Arraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy Borges de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230008 Nr: 9108-05.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Izabelle de Baptista - OAB:19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Homologação de Acordo entre Dayanna Menezes dos Santos 

Peres e Ronival Silva Peres, com relação à guarda e direito de visitas da 

filha menor Vitória Emanuelly Menezes dos Santos Peres.

As partes entabularam acordo em audiência de conciliação realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta comarca, e solicitam a 

homologação do mesmo.

Tendo em vista que há interesse de menor envolvido, as fls. 85/86, o 

Ministério Público manifestou-se favorável há homologação do acordo 

entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo referente à 

guarda e direito de visitas da filha menor, solicitando, portanto, a 

homologação do mesmo.

Face ao exposto, considerando a transação efetuada entre as partes, 

HOMOLOGO por sentença o acordo pactuado as fls. 82, para que 

produza jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência, julgo extinto o 

presente processo com resolução do mérito, o que faço com base no art. 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

No que concerne à guarda da menor, essa será exercida unilateralmente 

pela genitora, enquanto que o exercício do direito de convivência do 

genitor será exercido de forma livre.

Lavre-se termo de guarda definitiva.

Deixo de condenar as partes em custas processuais e honorários.

Depois de ocorrido o trânsito em julgado arquive-se com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249999 Nr: 6173-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFR, NFR, MARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAFR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Suspende-se a presente ação, até que a Defensoria Pública retome o 

contato com a assistida, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, iniciando-se o 

decurso temporal da data de protocolo da petição.

Após o decurso do prazo, intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, 

manifestar o que entender de direito, sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260819 Nr: 13502-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXAUDI SOUSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 45, diga a requerente em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272911 Nr: 2893-42.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vianei Bove Capitão Leal e Silva, Francisco Antônio 

Capitão Leal e Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GENILSON BRAYNER - 

OAB:35137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de embargos à execução proposto por Vianei Bove Capitão Leal 

e Silva e Francisco Antônio Capitão Leal e Silva, em face de Banco do 

Brasil S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

DEFIRO o efeito suspensivo pretendido.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262318 Nr: 14438-46.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Regina Schneider Alencar e Távora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244190 Nr: 2215-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thereza Aparecida Pinto da Luz Ribeiro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido, considerando a impossibilidade de se localizar a 

requerente para que a mesma manifeste nos autos e corrobore com o 

andamento do processo, cujo interesse primordialmente é seu, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil.Custas pela assistência judiciária gratuita, 

conforme deferido à fls. 23. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181911 Nr: 3713-03.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSE, MSE, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Saltini Filho - 

OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por MARIANNA 

SOUSA ESPIGARES E MELISSA SOUSA ESPIGARES, menores impúberes, 

representadas pela genitora LIDIANE SANTOS SOUZA, em face de JOSÉ 

LUIS ESPIGARES.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 38, consta pedido de desistência da 

ação pela representante da parte autora. À fls. 39, houve despacho 

determinando a intimação do executado, por meio de seu defensor, para 

que manifestasse acerca do que fora requerido.

 Destarte, a parte executada quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

previsto para responder ao pedido, como consta na certidão de fls. 41.

 Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE novamente o 

executado, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

oportunizado à fls. 39, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192119 Nr: 11771-92.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Henrique de Morais Gawski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Borges Ribeiro 

Baptista - OAB:30.848, Rogério Balduino Lopes de carvalho. - 

OAB:18.864, Vanessa Kristina Gomes - OAB:19.461, Vinicius de 

Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Borges Ribeiro 

Baptista - OAB:30.848, Rogério Balduino Lopes de carvalho. - 

OAB:18.864, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20.630

 VISTOS.

Intime-se o requerente pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar o endereço do requerido Evandro Moreira Amorim, sob pena de 

extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274404 Nr: 3746-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Carolina de Oliveira 

Resende - OAB:16062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 
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no momento em que o processo se encontra.

No tocante à intimação do requerente, intime-se ainda, para que este 

apresente esclarecimentos sobre a alegação de que o exame genético 

possui vícios.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270884 Nr: 1579-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdMVG, EdMVG, MdMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT, Nilson Marcos Adorno Santos - OAB:18487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista as informações retro, designo nova audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 11 de outubro de 2018, às 12:30min (MT), pelo 

Centro de Conciliação desta Comarca.

CITE-SE o requerido e INTIME-SE a Requerente a fim de que compareçam 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a 

partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena 

de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC).

 OFICIE-SE o empregador do requerido, para que proceda ao desconto em 

folha de pagamento de Felliphe Oliveira Gomes Dias, no valor de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, devido à título de prestação 

alimentícia, conforme dispõe o art. 529, §1º, do CPC.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215630 Nr: 227-39.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rank Construtora Ltda Me, Cleomar Araújo Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

 Colha-se parecer ministerial.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275831 Nr: 4620-36.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZ SILVA E QUEIROZ LTDA ME, Jovair Jorge Colbek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Elcirley Luz Silva, 

Heliana Maria Rodrigues de Queiroz Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

Trata-se de embargos à execução proposto por Luz Silva e Queiroz Ltda 

Me, representado por Jovair Jorge Colbek, em face de Banco do Bradesco 

S/A, Elcirley Luz Silva e Heliana Maria Rodrigues de Queiroz Luz Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Intimem-se os embargados para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280808 Nr: 7656-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Olimpio Pereira da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7656-86.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 280808

VISTOS

Trata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por José Olimpio 

Pereira da Silva Neto, em face de Lourival Carlos Praxedes, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165611 Nr: 7764-28.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRLS, RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Autos nº 7764-28.2012.811.0004 – Cód: 165611

VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o requerente pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comparecer à Defensoria Pública, bem como indicar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223111 Nr: 4752-64.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4752-64.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 223111

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por MARIA 

FERNANDA LUIZA CARVALHO, menor impúbere, representada por sua 

genitora FABIOLA CARVALHO DA SILVA, em face de FERNANDO 

MOREIRA SOUZA.

À fls. 30, consta certidão informando a impossibilidade de se cumprir a 

determinação deste Juízo, qual seja, de se proceder a intimação do 

executado.

Intimada, por meio de seu procurador, para manifestar acerca do 

certificado, a parte autora quedou-se inerte, transcorrendo o prazo para 

cumprimento da diligência, sem manifestação nos autos, conforme se 

vislumbra em certidão de fls. 33.

 Posteriormente, à fls. 34, houve despacho deste Juízo no sentido de se 

intimar novamente a exequente, pessoalmente, para cumprir o 

determinado, em prazo assinalado, estando advertida da possibilidade de 

extinção do processo sem resolução de mérito.

 Do mesmo modo, a exequente não fora encontrada pelo Meirinho, razão 

pela qual, por repetida vez, não foi possível realizar a intimação devida, de 

acordo com o que narra a certidão de fls. 36.

É o relatório. Decido.

A legislação processual civil dispõe, em seu artigo 485, inciso III, que o juiz 

não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

devendo extinguir a ação.

 Dessa forma, verificando-se que a exequente, intimada uma vez, por meio 

de seus patronos, deixou de manifestar nos autos, e em outra 

circunstância não conseguiu, de maneira alguma, ser encontrada para fins 

de intimação pessoal, não cumprindo a diligência a eles incumbida e não 

dando prosseguimento ao feito, a extinção sem resolução de mérito é a 

medida que se entende cabível e necessária, uma vez que, com a 

reverberação de sua inércia, tem demonstrado não ter mais interesse na 

demanda, estagnando o processo, por mais de 30 (trinta) dias, sem a 

resposta definitiva e devida que merece.

Ademais, trata-se de simples diligência, em função de que bastava 

manifestar nos autos a respeito do que narra o conteúdo informado pelo 

ilustre Oficial de Justiça, para que o processo pudesse seguir sua normal 

tramitação, respeitando os procedimentos previstos em lei, com 

atendimento ao contraditório e à ampla defesa. Ora, não pode este Juízo 

se preocupar exclusivamente com o melhor instrumento processual para 

se encontrar a parte autora, como se a função jurisdicional se reduzisse a 

proceder buscas intermináveis de endereços desconhecidos, quando, na 

verdade, é dela que surge o interesse em acompanhar o feito e vislumbrar 

uma solução processual para sua pretensão.

Nesse sentido, considerando que a demandante não cumpriu a diligência 

devida, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 16.

 Com efeito, após o trânsito em julgado, deem-se baixas e ARQUIVEM-SE 

com as anotações de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280332 Nr: 7384-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela Sousa Thomazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Almeida Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7384-92.2018.811.0004 – Cód. 280332

VISTOS.

Tratam-se de embargos de terceiro, movida por Rafaela Sousa Thomazi 

em face de Tatiane Almeida Carvalho, todas devidamente qualificados nos 

autos.

A autora pleiteia os benefícios da Gratuidade da Justiça, sem que, contudo 

traga informações que comprovem sua hipossuficiência.

Sendo assim, necessário que a autora emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

 Ante o exposto:

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, sob 

pena de indeferimento da mesma, trazendo aos autos:

1. Documentos que comprovem a hipossuficiência alegada;

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC;

3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225404 Nr: 6143-54.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Casal De Rey Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 225404

Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal requer a 

substituição processual do responsável tributário, sob a alegação de que 

restaram infrutíferas as tentativas de proceder a citação do executado 

José Casal de Rey Júnior.

A exequente pleiteia a inclusão de Esteves Oncido da Silva no polo 

passivo da ação, pois certificado as fls. 15, este forneceu informações de 

que o executado não reside mais naquele local.

 A responsabilidade tributária quanto ao pagamento do impostos predial 

territorial urbano incumbe ao proprietário do imóvel, não podendo o 

exequente querer a inclusão no pólo passivo da ação sem comprovar a 

relação tributária com a parte.

Entendimento consolidado na jurisprudência, em decorrência da Súmula 

392 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a modificação do sujeito 

passivo da execução, o qual segue:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 

SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. Descabida a 

substituição do polo passivo. Aplicação do enunciado da Súmula nº 392 

do STJ. Precedentes jurisprudenciais. Matéria passível de ser conhecida 

de ofício. Extinção da execução fiscal mantida. Recurso de apelação 

prejudicado. NULIDADE DA CDA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO DE 

APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70064698194, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos 

de Souza Junior, Julgado em 14/05/2015). (TJ-RS - AC: 70064698194 RS, 

Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 14/05/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/05/2015)

Ademais, o art. 34 do CTN dispõe que o contribuinte do imposto é o 

proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou possuidor a qualquer 

título, o que não restou comprovado pelo exequente, visto que seu pedido 

se baseou unicamente na certidão do Oficial de Justiça.

 Diante do exposto,

 Decido:

Indefiro o pedido de fls. 25/26, pois não houve comprovação da 

responsabilidade de Esteves Oncido da Silva quanto ao pagamento do 

IPTU executado.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer 

endereço atualizado do executado, a fim de ser realizada a citação do 

executado.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, nos termos do art. 40 da LEF, anotando-se no Sistema Apolo 

que a prescrição intercorrente ocorrerá em 05 anos após arquivado.

Barra do Garças, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80992 Nr: 4343-69.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA DA SILVA & BALBINO LTDA Ltda - 

01.712.878/0001-12, Edi Moreira da Silva, José Balbino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de nº 2008/49 – Cód. 80992

VISTOS.

Sobre os bens móveis, diga a exequente onde estes se encontram caso 

queira requerer expedição de mandado de penhora e avaliação, uma vez 

que a restrição inserida é provisória para prevenir direito de terceiros e 

evitar dissipação de bens, destacando que a penhora se dá nos moldes 

dos artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido referente à apresentação do RENAVAM, uma vez que o 

sistema RENAJUD não fornece a informação requerida.

Caso seja requerido e apresentado o endereço, defiro desde já a penhora 

e avaliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281794 Nr: 8180-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Valiati da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8180-83.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281794

VISTOS

Trata-se de ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por Vanessa Valiatti Silva, em face de Banco Bradescard S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Requer a autora o benefício da justiça gratuita, entretanto este não 

acostou aos autos documentos que realmente comprovem a 

hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270806 Nr: 1523-28.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA BONAVIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDARTA STACIARINI ROCHA - 

OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1523-228.2018.811.0004 Cód. 270806

VISTOS

 CITE-SE a requerida e INTIME-SE o requerente a fim de que compareçam, 

à audiência de conciliação a ser realizada em 05 de setembro de 2018, às 

08h15min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§8º, do CPC).

 Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

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

Às providências.

Barra do Garças, 23 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258566 Nr: 11860-13.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idenio Divino Teodoro Silva, Gervalina Maria de Jesus 

Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 CÓDIGO 258566

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201596 Nr: 4758-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elpidio Ribeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIT - OAB:12.624, MOISÉS BORGUES REZENDE JÚNIOR - 

OAB:5.374

 Autos de nº 4758-08.2015.811.0004 - Cód. 201596

VISTOS.

Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, emende a 

petição de fls.311/312, tendo em vista que não há documentos 

comprovatórios o deposito mencionado.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281063 Nr: 7793-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eliana Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lauro Nogueira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO AZEVEDO RIBEIRO - 

OAB:74865/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7793-68.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281063

VISTOS

Trata-se de ação de inventário, ajuizado por Maria Eliana Souza, visando a 

partilha de bens deixados por Espólio de Lauro Nogueira Franco, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Requer a autora o benefício da justiça gratuita, entretanto este não 

acostou aos autos documentos que realmente comprovem a 

hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173034 Nr: 6190-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucélia Barros Lopes Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orestino Ribeiro Lopes, Espólio de 

Maria José Barros Lopes, Lucilene Barros Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 173034

Vistos.

Destituo Lucelia Barros Lopes Parreira, do cargo de inventariante, ante a 

sua inércia em dar prosseguimento ao feito, conforme artigo 622, I e II, do 

CPC.

Nomeio inventariante Durcilene Barros Lopes, independente de termo.

Intime-se o inventariante, observando os endereços fornecidos às fls. 32, 

para, no prazo legal, sanar as irregularidades presentes nos autos, sob 

pena de extinção.

Após com a manifestação, cumpra-se a decisão de fls. 172/173.

Transcorrido o prazo sem manifestação, voltem-me pra sentença de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158104 Nr: 10662-48.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Santos Faria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Altina dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Analisando os autos, observa-se a existência de erro material na decisão 

de fls. 194, no que tange à carta de adjudicação a ser expedida, devendo 

ser expedido o respectivo formal de partilha observando as fls. 189/193.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 73786 Nr: 6841-75.2007.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Marques Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Processo de nº 611/2007 – Cód. 73786

VISTOS.

Remetam-se os autos ao contador, para que atualize as custas devidas 

pelo embargante, fl. 68.

Secretaria certifique quanto à intimação do embargante, fl. 74.

Defiro o requerimento de fl. 77/79, reestabeleço o prazo para que a parte 

dê prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias e nada tenha sido requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259041 Nr: 12192-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 12192-77.2017.811.0004 – Cód: 259041

VISTOS.

Promovam-se as devidas alterações no que tange a representação 

processual da requerente.

Intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço do requerido, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174153 Nr: 7465-17.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hirving da Silva Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 
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OAB:MT 3.378

 Autos n° 7465-17.2013.811.0004 Cód. 174153

VISTOS

Vislumbro, por ora, a presença das condições da ação e a competência 

deste juízo:

À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições do executado, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

Tendo em vista o disposto na Lei Municipal n° 2.982/2009, bem como o 

valor do crédito é superior a cinco salários mínimos, deverá ser expedido 

precatório para a satisfação dos créditos

 Após, expeça-se alvará quanto aos valores eventualmente existentes, 

em favor da parte autora e seu Advogado, nos termos requeridos e em 

consonância com o demonstrativo.

 Cumprida todas as determinações, arquive-se o presente feito, com as 

baixas e anotações devidas.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 32838 Nr: 221-86.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneide Alves Pimentel Siqueira, Roberto Carlos 

Alves Pimentel, Gilson Barddal Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 PROCESSO Nº 221-86.2003.811.0004 – CÓDIGO Nº 32838

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

MÉDIO ARAGUAIA LTDA – SICREDI DE BARRA DO GARÇAS em face de 

ONEIDE ALVES PIMENTEL, ROBERTO CARLOS ALVES PIMENTEL E 

GILSON BARDAL SIQUEIRA.

 À fls. 274, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na satisfação da obrigação exequenda pelos valores 

levantados nos autos para a liquidação da dívida, o que enseja a dispensa 

do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na suficiência dos 

valores levantados nos autos, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Custas quitadas pela exequente, conforme se vislumbra à fls. 45.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 2012-12.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Terezinha Dias Soares Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thainara Nominato Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Autos de nº 2012-12.2011.811.0004 – cód.151729

VISTOS.

Considerando o despacho de fl. 191, e a certidão de fl. 194, remetam-se 

os autos ao arquivo, tendo em vista a inércia do autor.

 Com as devidas cautelas de praxe.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255177 Nr: 9713-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9713-14.2017.811.0004 – Cód: 255177

VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o requerente pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comparecer à Defensoria Pública, bem como indicar o endereço da 

requerida, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281171 Nr: 7841-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Fernanda Dias Morais Cardoso, Reinaldo 

Trindade Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enésio Coelho de Souza, Marileide Mesquita de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 7841-27.2018.811.0004 – Cód. 281171

VISTOS.

Recebo a presente inicial, vez que, preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

CITEM-SE os requeridos e INTIMEM-SE os requerentes a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 27 de setembro 

de 2018, às 13h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC). Citem-se os confinantes ao imóvel, 

conforme determina o art. 246, §3º do Código de Processo Civil.

Citem-se, via edital, os possíveis interessados, observando-se o disposto 

no art. 259, I, do CPC.

Intimem-se as Fazendas Públicas para, em 10 (dez) dias, informarem se 

possuem interesse na lide.

Após, ao Ministério Público.

Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 23 de julho de 2018.
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CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265013 Nr: 16178-39.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atelino Francisco Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de Registros Tardios de Óbitos, ajuizada por ATELINO 

FRANCISCO MOREIRA, visando o registro de óbito de JOANA ROSA DE 

OLIVEIRA MOREIRA E BRASILIANO FRANCISCO MOREIRA, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

As fls. 25/26, manifestação Ministerial, requerendo a designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Defiro a cota retro.

Reitere-se o ofício expedido as fls. 21, observando as informações de fls. 

24.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de setembro 

de 2018, às 15h00min (horário de Mato Grosso).

INTIME-SE a parte para comparecer ao ato designado, na data e horário 

acima especificados, advertindo-a da oportunidade em apresentar alguma 

questão de mérito ainda não discutida, bem como produzir as provas que 

julgarem necessárias, bem como promova a intimação de suas 

testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, ou conduzi-las 

espontaneamente, sob pena de prejuízo da prova.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209016 Nr: 8908-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jalçon Francisco Teodoro, Maria Zaida Barbosa 

Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMAR MARTINS DE SOUSA, 

Avanilda Santeiro Teodoro Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURIANA COPETTI - 

OAB:22265, Thais Liziane da Rosa Dourado - OAB:43808/GO

 Autos nº 8908-32.2015.811.0004 – Cód. 209016

VISTOS.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se há 

provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, sob 

pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281008 Nr: 7768-55.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidrobarra Indústria de Comércio de 

Impermeabilizantes Ltda - ME, Rafael Teodoro Alves Bettini, Tamires 

Santos Freitas, Alcione Teodoro de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7768-55.2018.811.0004 – Cód: 281008

Vistos.

Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme artigo 8º da Lei nº 6.830/80, ou garantirem a execução, de 

modo a nomear bens à penhora, sendo observada a ordem prevista no 

artigo 9º da referida lei.

Em caso dos executados não pagarem a dívida e nem nomearem bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quantos forem 

necessários à satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, 

cujo valor deverá constar do auto de penhora.

Garantido o juízo, os executados poderão oferecer embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16 da mesma lei.

Diante o pagamento, fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98154 Nr: 3165-17.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Anísio Bueno, João Eustáquio do 

Nascimento, Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José 

Bueno, Anísio Bueno Júnior, Baltazar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Autos nº 3165-17.2010.811.0004 – Cód: 98154

VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste, 

indicando o paradeiro dos bens bloqueados, fls. 131, 135, e 137/138, para 

fins de avaliação e penhora.

 Indicado, expeça-se o competente mandado.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265397 Nr: 16420-95.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Martins da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:OAB/MS-379

 Autos nº 16420-95.2017.811.0004 – Cód: 265397

Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de 

contestação pelos requeridos.

Após, intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279729 Nr: 7056-65.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenimar Souza Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Alberto de Carvalho 

Custódio - OAB:22.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Diante do fato de que a parte requerida é a 

Fazenda Pública, bem como no presente caso não se admite 

autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação nos termos 

do art. 334, §4º, II do CPC.CITE-SE o Requerido para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c 

art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cite-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229783 Nr: 8934-93.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avanilda Santeiro Teodoro Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMAR MARTINS DE SOUSA, 

Jalçon Francisco Teodoro, Maria Zaida Barbosa Teodoro, Mara Rubia 

Teixeira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Lauriana Copetti do Amaral - OAB:GO 22.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TEIXEIRA GUIMARÃES 

- OAB:21.665/O, Hyggor Virgilio Ferreira Costa - OAB:16673-E/MT, 

MANOELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:22280O, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734

 Autos nº 8934-93.2016.811.0004 – Cód. 229783

VISTOS.

Tendo em vista que a parte autora apresentou manifestação à fl.104, 

requerendo o depósito de alugueis em atraso em caráter de tutela 

antecipada, já fora negado na decisão interlocutória, de fls. 34/35. Indefiro 

o petitório de fl. 104.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se há 

provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, sob 

pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249408 Nr: 5786-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de nº 5786-40.2017.811.0004 – Cód. 249408

VISTOS.

Em virtude de problemas de saúde que acometeram o autor, designo nova 

audiência de instrução e julgamento para 04 de setembro de 2018, às 

16h00min (horário de MT).

Intime-se a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo 

advogado.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279390 Nr: 6835-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECB, APdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6835-82.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279390

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C GUARDA C/C 

ALIMENTOS proposta por EDIVAN CANDIDA BARBOSA E ANGELITA 

PEREIRA DA SILVA BARBOSA.

Em composição extrajudicial, por intermédio da Defensoria Pública local, as 

partes firmaram acordo, identificado em petição de fls. 04/06, pugnando, 

assim, sua homologação, com a consequente extinção do processo.

Em vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se, favoravelmente, à 

fls. 16/17, à homologação da avença, requerendo, por conseguinte, a 

extinção do feito com resolução de mérito.

Vieram-me os autos para a apreciação do acordo firmado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Os direitos do infante, filho do casal, encontram-se resguardados.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 04/06, a fim de que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. 

Com efeito, DECRETO o divórcio entre as partes, declarando a dissolução 

da sociedade conjugal até então constituída, devendo agora a cônjuge 

virago usar o nome de solteira, qual seja, ANGELITA PEREIRA DA SILVA.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE competente mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de 

Aragarças-GO, onde fora celebrado o matrimônio, devendo esta sentença 

ser registrada no livro da referida atribuição.

 Nessa monta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Tendo em vista que os requerentes são assistidos pela Defensoria 

Pública local e apresentaram, à fls. 07 e 10, declarações de 

hipossuficiência financeira, atestando suas condições de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportarem os dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita aos requerentes, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281366 Nr: 7973-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSNdNF, LDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSNdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

 3. Cite-se a parte requerida, para, em 03 dias, pagar, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de 

penhora de tantos bens quantos suficientes para garantir a dívida, 

avaliando-se o bem e lavrando a termo, art. 829o do CPC, bem como 

expeça-se certidão de dívida em desfavor do requerido, art. 528, § 1º do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267806 Nr: 17872-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVC, KVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Batista Alves Bezerra - 

OAB:22090/O

 PROCESSO Nº 17872-43.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 267806

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS proposta por 

GABRIEL VIEIRA CAMPOS, menor impúbere, representado por sua 

genitora KESTELAINE VIEIRA DOS SANTOS, em face de ANDRÉ LUIZ 

CAMPOS MATOS.

Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 17 de maio do 

presente ano, as partes firmaram acordo, identificado no termo de fls. 

49/50, entretanto com relação a partilha do crédito recebido pelo requerido 

na Justiça do Trabalho não houve acordo.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, à fls. 54/55, ao 

conteúdo pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado 

entre as partes, com a consequente extinção do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos do infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, tendo em vista a composição das partes e acolhendo a 

manifestação ministerial, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 49/50, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Lavre-se termo de guarda definitiva do menor, a qual pertencerá à 

requerente.

Considerando que ainda esta pendente a partilha de crédito trabalhista 

recebido pelo requerido, os autos terá prosseguimento. Assim, intime-se a 

requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

impugnação à contestação.

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

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225267 Nr: 6058-68.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Faber Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Promovam-se as devidas retificações do polo passivo da execução, 

fazendo constar Espólio de Faber Viegas.

 Considerando que os representantes do executado compareceram 

espontaneamente aos autos, desnecessário a citação destes.

Após, intime-se o exequente para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca da exceção de pré-executividade, fls. 19/28.

Por fim, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264124 Nr: 15587-77.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmanilson Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemisa Seguradora de Vida e Previdência 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Lima Paulo - 

OAB:26068/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234545 Nr: 12420-86.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários, João Antonio Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Torixoréu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 Isto posto, com base nos dispositivos acima, desnecessária a produção 

de outras provas, reputando-se como verdadeiros os fatos deduzidos na 

inicial, e por consequência, com embasamento legal no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora, 

para condenar os requeridos devidamente qualificados a pagar o valor de 

R$ 63.426,52 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte e seis reais e 

cinquenta e dois centavos), com juros de mora e correção monetária a 

partir da citação, conforme as regras da legislação pertinente. Por 

conseqüência declaro extinto o processo com resolução de 

méritoCondeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.Condeno, ainda, o requerido em custas 

processuais. Publique-se. Registre-se.Intimem-se.Transitada em julgado a 

presente decisão e não havendo recurso voluntário, com as providências 

necessárias, ao arquivo provisório durante 06 meses.Havendo recurso, 

com a certificação devida, conclusos para juízo de admissibilidade 

recursal.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 23 de 

julho de 2018.Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186782 Nr: 7688-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Planel Engenharia e Serviços Elétricos Eireli - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA HELENA RODRIGUES 

DA SILVA BENSI - OAB:4456/MT

 VISTOS.

Sobre os bens móveis, diga o exequente onde estes se encontram caso 

queira requerer expedição de mandado de penhora e avaliação, uma vez 

que a restrição inserida é provisória para prevenir direito de terceiros e 

evitar dissipação de bens, destacando que a penhora se dá nos moldes 

dos artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil.

Caso seja requerido e apresentado o endereço, defiro desde já a penhora 

e avaliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182940 Nr: 4631-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 
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Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza, Valdete 

Resende de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre os bens móveis, diga o exequente onde estes se encontram caso 

queira requerer expedição de mandado de penhora e avaliação, uma vez 

que a restrição inserida é provisória para prevenir direito de terceiros e 

evitar dissipação de bens, destacando que a penhora se dá nos moldes 

dos artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil.

Caso seja requerido e apresentado o endereço, defiro desde já a penhora 

e avaliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169361 Nr: 1417-42.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lázaro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 VISTOS.

Sobre o bem móvel, diga a exequente onde este se encontra caso queira 

requerer expedição de mandado de penhora e avaliação, uma vez que a 

restrição inserida é provisória para prevenir direito de terceiros e evitar 

dissipação de bens, destacando que a penhora se dá nos moldes dos 

artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil.

Caso seja requerido e apresentado o endereço, defiro desde já a penhora 

e avaliação.

No tocante ao pedido de ofício à Delegacia da Receita Federal, indefiro, 

por ser medida desproporcional quando sopesada ao direito de que trata a 

ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264583 Nr: 15876-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisca Lemos C. Manfio - 

OAB:18120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C 

PARTILHA DE BENS proposta por MARCIO ALVES BASTOS em face de 

ANA PAULA VIEIRA.

Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 17 de maio do 

presente ano, as partes firmaram acordo, identificado no termo de fls. 

36/37.

Em vista dos autos, o Ministério Público manifestou não ter mais interesse 

na causa, uma vez que nada justifica a intervenção ministerial se não é 

possível vislumbrar nenhuma das hipóteses contidas no art. 178, nem 

mesmo os efeitos do art. 279, do Código de Processo Civil.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, tendo em vista a composição das partes e não ocorrendo 

intervenção do Parquet, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 36/37, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 23.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, após 

publicação, deem-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos com 

as anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 3190-98.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Polliana Di Queiroz Cardoso, Leandro de Carlos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Estevão Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, Jussara 

Maria Fonseca S. Lira - OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, com fundamento nos art. 

1793 do Código Civil c/c art. 654 do Código de Processo Civil, a partilha de 

fls. 185/188 dos bens deixados pelo falecido Luiz Estevão Queiroz, 

a t r i b u i n d o  a o s  n e l a  c o n t e m p l a d o s  o s  r e s p e c t i v o s 

quinhões.Cientifiquem-se.Transitada em julgado e ciência necessária 

(condição para a expedição do formal de partilha), expeçam-se os formais 

de partilhas.Após arquivem-se os autos com as cautelas de costume.Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160923 Nr: 1676-71.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zózimo Wellington Chaparral Ferreira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos inaugurais para condenar o requerido Zózimo Wellington 

Chaparral Ferreira, nas penas do artigo 12, III da Lei 8.429/92, por 

infringência ao artigo 11º, caput, I, da referida lei.Em consequência 

imponho ao réu as seguintes penas:a) suspensão dos direitos políticos 

pelo período de 3 (três) anos;b) proibição de contratar com o poder 

público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 8 (oito) anos;Condeno o demandado ao 

pagamento de custas processuais e sem honorários advocatícios, por ser 

a parte autora o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168857 Nr: 751-41.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGSS, MRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20.655/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Promova-se as devidas alterações no que tange a representação 

processual da inventariante.

Após, reitere a intimação da parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, 

acostar extrato de inexistência de veículos expedido pelo DETRAN – MT, 

bem como manifestar acerca da petição de fls. 103/106.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272875 Nr: 2876-06.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Beatriz Capitão Leal & Silva Dadalto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 VISTOS.

Trata-se de embargos à execução proposto por Carmem Beatriz Capitão 

Leal e Silva Dadalto, em face de Banco do Brasil S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita à embargante.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171083 Nr: 3670-03.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 VISTOS.

Intime-se a parte autora, nos termos do art. 183 do CPC, para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271952 Nr: 2244-77.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whellyka Ferreira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO - EIRELI - ME, Ricardo 

Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para que apresente os endereços atualizados dos 

requeridos, uma vez que, à fl. 26, constam os avisos de recebimento 

inteiriços, sem o cumprimento das citações.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173273 Nr: 6439-81.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO & LEÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S/A em face de LEÃO & LEÃO LTDA - ME.

À fls. 150, o requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo, assim, a extinção e o consequente arquivamento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida nem 

sequer fora citada, não manifestando na presente ação, não importando, 

portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 150, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pela parte autora, conforme se verifica à fls. 86/87.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271622 Nr: 2043-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléia Moreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thamires Ribeiro Wanderley

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação ordinária de nulidade de testamento, inventário, partilha e 

outros atos jurídicos, ajuizado por Cleia Moreira de Sousa, em face de 

Thamires Ribeiro Wanderley, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Pretende a autora a declaração de nulidade do testamento já escrito 

registrado, lavrado nas notas do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral 

da Comarca de Aragarças – GO, livro n° 01, fls. 21/23, em 20 de outubro 

de 2010, o qual fora nomeado o requerido legatário de 50 % (cinquenta 

por cento) de seus bens, além da suspensão imediata do inventário nos 

autos de cód. 161164, em tramite na 3ª Vara Cível desta comarca.

Assim, conforme entendimento do STJ, por meio do REsp 1153194, não há 

conexão entre o inventário e a ação anulatória porque ausente a 

identidade entre os elementos objetivos das demandas. Todavia, a 

prejudicialidade é evidente. Com efeito, a conclusão do processo de 

inventário, ao final, dependerá do resultado da ação anulatória.

Desse modo, a ação anulatória deve ser apreciada pelo juízo do 

inventário.

Ante ao exposto, declino da competência ao Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Comarca.

Esgotada a via recursal, remetam-lhe os autos com as anotações e baixas 

de estilo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170305 Nr: 2634-23.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Carneiro Vale do Boi Carnes, Sandra Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante Comer Bem, Restaurante Comer 

Bem II, Noeli Barbosa Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 VISTOS.

Reitere a intimação de fls. 236, a fim de que a parte autora providencie o 

depósito da diligenciado Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento da 

decisão de fls. 232, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo, e não havendo o depósito da diligência do Oficial de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 107 de 1001



Justiça, voltem-me para sentença extintiva.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153781 Nr: 5178-52.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Esteves - 

OAB:22330/MT

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração apresentado por E. L. ESTEVES 

IMOBILIÁRIA em face da decisão de fls. 652/654. Sustenta o(a) 

embargante a existência de erro material na fundamentação da sentença, 

mais precisamente quanto ao tempo verbal “passaram” deveria estar 

escrito “passariam” e “deve” deveria estar na forma verbal “deveria”.

Assim, requer que seja corrigido o erro material na decisão, bem como 

seja corrigido o valor atribuído à causa.

 É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A legislação procedimental estatui que os Embargos de Declaração tem 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, o embargante indica erro material, no sentido de que houve erro 

no tempo verbal na parte da fundamentação da sentença. Todavia, não se 

pode falar em erro material a ser sanado, porque, a meu sentir, os 

fundamentos pertinentes para o deslinde da causa em comento foram 

explicitados na decisão embargada de maneira escorreita.

Outrossim, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais ordinários pertinentes ao caso, e não via embargos de 

declaração, que pressupõem a excepcionalidade da medida, quando 

concretamente constatados motivos para tanto.

Ademais, não há que se falar em correção do valor atribuído à causa, uma 

vez que o suposto valor indicado pelo embargante não retrata o real 

benefício econômico pleiteado pelo autor.

 - DAS CONCLUSÕES

 Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

Embargos Declaratórios interpostos pelo(a) Embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204645 Nr: 6398-46.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Carneiro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Sandra Ferreira 

Duarte, Divino Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 05 de setembro de 2018 às 13h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279231 Nr: 6745-74.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan Jacintho do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 VISTOS

Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento completo das custas 

processuais.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, conclusos para analise da inicial.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279542 Nr: 6939-74.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Cogal Importação & Exportação Ltda, 

Ademar de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizado por Supermercado 

Cogal Importação & Exportação Ltda, representado por Ademar de Souza 

Silva, em face do Ministério Público do estado de Mato Grosso.

 Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281564 Nr: 8073-39.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, G. M. J. 

Transportes Ltda, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente da 

Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizado por G. V. da 

Conceição e Conceição Ltda Me, G. M. J. Transportes Ltda, Jadiel Vicente 

da Conceição, Maria dos Santos Braz Rezende e Geison Vicente da 

Conceição, em face do Banco do Brasil S/A.

 Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

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

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274748 Nr: 3937-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO FERREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Tendo em vista tratar-se de bem fungível, não há necessidade de se 

oportunizar a escolha, considerando os padrões mínimos de condições do 

bem.

 Assim, considerando que o procedimento traçado para a execução tende 

a entrega de coisa certa, RECEBO A INICIAL, devendo esta tomar o curso 

do artigo 806 e seguintes do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão de fls. 13.

Cite-se a parte executada para satisfazer a obrigação constante dos 

títulos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 806 do 

CPC, ou, no prazo de 15 (quinze) dias, opor embargos (art. 915, CPC), 

independentemente do depósito da coisa.

 Na hipótese de pronto cumprimento da obrigação, fixo os honorários 

advocatícios em 10%, com arrimo no art. 85, do CPC.

Decorrido o prazo sem o depósito, certifique-se e expeça-se mandado de 

busca e apreensão, com as prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC.

Fixo multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso no 

cumprimento da obrigação (art. 806, § 1°, do CPC).

As intimações dirigidas ao exequente deverão ser realizadas na pessoa 

de seu patrono.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259660 Nr: 12648-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Souza Cruz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Santos e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2648-27.2017 (CÓD.259660)

AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE: SOUZA CRUZ LTDA

REQUERIDO: OLIVEIRA SANTOS E SILVA LTDA

Vistos.

 1. Trata-se de ação monitória ajuizada por SOUZA CRUZ LTDA em face 

de OLIVEIRA SANTOS E SILVA LTDA ME (UTI BEBIDA E GELO), ambos 

devidamente qualificados.

 2. Embora devidamente citada às fls. 36-verso, a requerida não 

apresentou embargos.

 3. Após, os autos os vieram-me conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I 

e II, do CPC/2015.

6. Dessume-se dos autos que a petição inicial foi instruída com prova 

escrita do débito (fls.32), bem como que não foi oposta nenhuma exceção 

capaz de suplantar a pretensão da parte autora.

 7. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do requerente e, com fulcro no art.701, §2º, 

CPC/2015, DECLARO CONSTITUÍDO de pleno direito em título executivo 

judicial a obrigação de OLIVEIRA SANTOS E SILVA LTDA ME no 

pagamento da quantia de R$ 21.454,82 (vinte e um mil quatrocentos e 

cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), com incidência de 

juros e correção monetária e eventuais outros encargos remuneratórios e 

moratórios, nos termos do que foi contratado.

8. CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, nos termos do 

art. 701, §2º, CPC/2015, devendo o feito prosseguir de acordo com as 

disposições do cumprimento de sentença.

9. CONDENO o réu no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, CPC/2015.

10. INTIME-SE o executado para pagar o valor, no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523,§1º, do 

CPC.

 11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Barra do Garças, 25 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264997 Nr: 16165-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvanio Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência devolvida 

acostada a fls. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166614 Nr: 9136-12.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição acostada a fls. 323/324.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158588 Nr: 11267-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda de Oliveira Costa, Walmyr Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Souza Viana, Cleudete Pereira 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 533.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104612 Nr: 9614-88.2010.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Miguel de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 
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16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Analisando a consulta de dados realizada via INFOJUD, nota-se que o 

endereço encontrado é o mesmo descrito na inicial, e se trata do endereço 

da irmã do requerido, conforme a certidão de fl. 53, onde já fora realizada 

tentativa de busca e apreensão, a qual obteve resultado negativo.

 Dessa forma, intime-se o autor para se manifestar, indicando o endereço 

correto do requerido ou requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227929 Nr: 7687-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Caoimbra Barbosa - 

OAB:117806/RJ, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345 , 

Mauricio Coimbra Guilherme - OAB:151056-S/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245942 Nr: 3522-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Peixoto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a consulta de dados realizada, via INFOJUD, conforme o 

extrato anexo, abra-se vista ao exequente para se manifestar em 10 (dez) 

dias.

Sendo pleiteada a citação do executado no endereço encontrado na 

consulta, expeça-se o necessário.

 Ainda, procedam as anotações necessárias, junto ao sistema processual, 

para que as intimações sejam vinculadas ao causídico, conforme pleiteado 

na manifestação retro.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 8765-58.2006.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8765-58.2006.811.0004 – CÓDIGO 65888

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças.

PARTE RÉ: Cristina Oliveira Costa

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

17.022,41 (cálculo apresentado ás fls. 140/141, dos autos). Poderá, ainda, 

a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: "(...) Em 14 de setembro 

de 2004, o Requerido firmou com o requerente, um Contrato de Abertura 

de Conta Corrente nº 221-6, para pagamento de despesas pessoais. No 

entanto a requerida deixou de depositar em para cobri seu saldo negativo, 

gerando excessos sobre o limite da conta corrente, conforme se verifica 

pelos extratos nos autos. (...) O débito ora exequendo importa nesta data 

em R$ 19.820,57 (dezenove mil oitocentos vinte reais cinquenta sete 

centavos), correspondente ao saldo devedor atualizado, juris, comissão 

de permanência, conforme demonstrativo de débito constante dos autos, a 

ser atualizado até a data do efetivo pagamento. (...) Assim sendo, a 

Cooperativa de Crédito Sicoob Araguaia requer: a) – a expedição de 

mandado de pagamento inaudita altera pars; b-) a citação do Requerido 

para pagar a importância de R$19.820,57 (dezenove mil oitocentos vinte 

reais cinquenta sete centavos), com os acréscimos legais, ou oferecer 

oposição no prazo legal, querendo, sob pena de formação do título 

executivo, convertendo-se, automaticamente, o mandado inicial em 

mandado executivo, prosseguindo-se na forma do processo de execução 

forçada até final satisfação da requerente; c-) que seja concedido ao Sr. 

Oficial de justiça, no cumprimento do mandado, os benefícios do art. 172, 

§2º, do CPC. Protesta e requer provar por todos os meios de provas em 

direito admitidos. Dá-se a presente causa, o valor de R$19.820,57 

(dezenove mil oitocentos vinte reais cinquenta sete centavos).(...)”.

DESPACHO/DECISÃO: fls. 149, em síntese transcrito; “(...) 2, Promova-se 

a citação da Requerida Cristina Oliveira Costa, via edital, conforme o 

disposto no artigo 275 §2º do Código de processo Civil, para em 15 

(quinze) dias, apresentar o que entender de direito sob pena de extinção.”

Barra do Garças - MT, 27 de julho de 2018.

Amanda do Valle Carneiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230720 Nr: 9560-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdSSM, EMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9560-15.2016.811.0004 – CÓDIGO 230720

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Patricia da Silva Souza Montalvão e Eduvio Montalvão 

Oliveira
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PARTE RÉ: Eva Oliveira Souza

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

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

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL DE FLS. 04/07, A SEGUIR TRANSCRITA, EM SÍNTESE: 

“(...)DOS FATOS. Os Requerentes residem no lote urbano n. 27, da quadra 

154, do Bairro Serrinha (também conhecido como Santo Antônio), nesta 

cidade, desde agosto de 2003, quando o adquiriram o imóvel usucapiendo, 

por contrato de compra e venda de Marcelo Martins Siqueira, que por sua 

vez, havia adquirido de Antônio Ferreira das Neves (documentos nos 

autos). Ou seja, a ocupação do imóvel, posse “ad usucapionem”, somando 

a anterior já se dá há mais de 20 (vinte) anos ininterruptos, sem 

contestação nem oposição, possuindo-o como seu, isto é, com animus 

domini. O imóvel está localizado na Quadra 154, Lote n. 27, Bairro Serrinha 

(também conhecido como Santo Antônio), Barra do Garças, com 360m2, 

matrícula n. 59.967 do CRI local, confrontando com: - lado direito com o lote 

n. 28: Munícipio de Barra do Garças-MT (segundo CRI local – ofício n. 

055/2016); - lado esquerdo com lote n. 26: Munícipio de Barra do 

Garças-MT (segundo CRI local – ofício n. 055/2016); - fundos com o lote n. 

11: Munícipio de Barra do Garças-MT (segundo CRI local – ofício n. 

055/2016). Pelo mapa e memorial descritivo, assinados por profissional do 

Departamento de Terras do Município de Barra do Garças, em anexo a 

esta, pode-se comprovar as afirmações dos Requerentes. A ação está 

sendo ajuizada apenas nesse momento por que houve dificuldade em 

providenciar documentação pertinente, já que os Requerentes não sabiam 

em qual lote moravam, se no de n. 27 ou 28, da quadra 154. Daí foi 

necessária ajuda do Departamento de Terras do Município de Barra do 

Garças, para localizar corretamente o imóvel, para só após a Defensoria 

Pública providenciar os demais documentos faltantes. Repita-se que, os 

Autores se mantém no imóvel de forma ininterrupta e sem oposição e para 

comprovar a posse mansa e pacífica do bem, colaciona à exordial, 

contrato particular de compra e venda, documentos do IPTU; Título do 

Município, e rol de testemunhas para serem ouvidas em juízo. Os 

Requerentes jamais sofreram qualquer tipo de contestação ou impugnação 

por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, portanto, mansa, 

pacífica e ininterrupta durante todo esse tempo. Dessa forma, diante de 

todo o exposto, verifica-se que estão presentes todos os requisitos legais 

exigidos e que, por isso, os Autores fazem jus ao acolhimento do pedido 

declaratório-constitutivo da usucapião. Certidão Negativa de Bens em 

nome dos Requerentes, fornecida pela 1ª Serventia Notarial e Registral de 

Barra do Garças, nos autos. Quanto à certidão de ações possessórias em 

face dos Requerentes, não foi, ainda, possível a juntada, haja vista que o 

valor de cada uma é quase R$ 100,00 (cem reais) e os Autores não 

conseguiram dinheiro para efetuar o pagamento. DO DIREITO (...) Desse 

modo, por ser a ação de usucapião tipicamente declaratória, e estando os 

Requerentes, considerando a posse anterior, na posse ininterrupta e sem 

oposição do imóvel usucapiendo há mais de 20 (trinta) anos, percebe-se 

que ela perfez o prazo exigido pela Lei Civil, devendo a sentença declarar 

a propriedade dos Requerentes, determinando a sua transcrição no 

registro de imóveis. Portanto, satisfeito o requisito legal para aquisição da 

propriedade com base na usucapião extraordinária, vem os Autores 

propor a presente ação, objetivando ver reconhecida a sua propriedade 

sob o terreno situado na Rua “20” (também conhecida como Junior Peres 

dos Santos), Quadra 154, Lote 27, n. 102, Bairro Serrinha/Santo Antônio, 

nesta cidade de Barra do Garças. DO PEDIDO. Ante o exposto, requer: 1 - 

A concessão do benefício da justiça gratuita, em virtude de a condição 

econômico-financeira dos Requerentes não permitir o custeio das 

despesas decorrentes desta ação; 2 - A citação da Requerida, para, 

querendo, apresentar defesa, sob pena de não o fazendo ser 

considerada revél, nos termos da lei; 3 - A citação do Município de Barra 

do Garças como confinante do imóvel usucapiendo, como acima descrito; 

4 - A citação, por edital, dos réus incertos e dos eventuais interessados, 

observado quanto ao prazo o disposto no artigo 246, inciso IV, do CPC; 5 - 

A intimação dos representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e 

do Município, para manifestar interesse na ação; 6 - A dispensa de 

intimação pessoal do representante do Ministério Público; 7 - A realização 

de audiência para autocomposição, nos termos do art. 319, VII do CPC; 8 - 

Que, ao final, seja o pedido julgado procedente, declarando-se, por 

sentença, o domínio dos Autores sobre o imóvel usucapiendo, qual seja, o 

terreno situado na Rua “20” e/ou Junior Peres dos Santos, quadra 154, 

lote 27, Bairro Serrinha/Santo Antônio, nesta cidade, com área de 360m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados); 9 – após o trânsito em julgado 

da sentença, seja expedido mandado de registro à 1ª Serventia Notarial e 

Registral de Barra do Garças, matrícula n. 59.967; 10 - A condenação da 

Requerida nas custas e despesas processuais e nos honorários 

advocatícios de sucumbência, os quais deverão ser revertidos para o 

Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, conta corrente nº 104.1050-3, agência 3834-2 do Banco do Brasil 

S.A.; Requer prazo de 30 (trinta) dias para a juntada da certidão de ações 

possessórias em nome da parte autora. Pretendem os Autores provar 

suas argumentações fáticas pela produção de todos os meios de prova 

em Direito admitidos, em especial, a prova documental, testemunhal, (cujo 

rol encontra-se nos autos), pericial etc., protestando pela produção das 

demais provas que Vossa Excelência entender necessárias ao julgamento 

procedente do pedido. Dá-se à causa o valor de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais). Nestes termos, pede e espera deferimento.(...)”

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O terreno situado na Rua “20” 

e/ou Junior Peres dos Santos, quadra 154, lote 27, Bairro Serrinha/Santo 

Antônio, nesta cidade, com área de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), com matrícula n. 59.967, no CRI de Barra do Garças-MT.

DESPACHO DE FLS. 49, EM SÍNTESE TRANSCRITO: “(...) III - Citem-se, via 

edital, os possíveis interessados, observando-se o disposto no art. 259, I, 

do CPC. (...).”

 Barra do Garças - MT, 27 de julho de 2018.

Amanda do Valle Carneiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 32839 Nr: 222-71.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CdCRdMAL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM, LBM, HP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Carlos Lopes Félix - 

OAB:7511/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Crediaraguaia – 

Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda - Sicredi em face de 

Harold Moeller e outros.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio parcial e total de valores da ordem 

inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214770 Nr: 12315-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elionor Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 277826

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Elionor Alves dos Santos, imputando-lhe conduta que se 

amolda ao tipo penal do art. 306, caput, do CTB.

Ofertada a suspensão condicional do processo ao réu, determinou-se a 

condição do comparecimento bimestral em juízo, conforme decisão de fl. 

40.

Representado pela Defensoria Pública, o sursilando apresenta justificativa 

em virtude do não cumprimento atinente ao comparecimento bimestral em 

juízo relativo ao mês de abril do corrente ano.

O Ministério Público manifesta pela prorrogação do período de prova, 

acolhendo a justificativa apresentada pelo sursilando.

É o breve relato.

Da ficha de controle de comparecimento do sursilando, verifico o fiel 

cumprimento a condição determinada em juízo, sendo a falta cometida 

fator isolado no curso do benefício. Deste modo, acolho a justificativa 

apresentada pelo sursilando, prorrogando o período de prova.

Aguarde-se o regular cumprimento do benefício.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 13.07.2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 82760 Nr: 6033-36.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Henrique Hermogenes Amaral, Marco 

Vinicius de Almeida Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO CAETANO DA SILVA 

- OAB:OAB/GO 22.874, Eduardo Julys Caetano da Silva - 

OAB:25385/go, Flávio Márcio Ferreira Cavalcante - OAB:23375/OAB- 

GO, Thiago Huascar Santana Vidal - OAB:20.489E

 Decisão

Autos 82760

Trata-se de denúncia em desfavor de Otacilio Henrique Hermogenes 

Amaral e Marco Vinicius de Almeida Campos, imputando-lhes a conduta 

que se amolda ao tipo penal dos art. 171, caput, do Código Penal.

Da análise dos autos, conforme sentença de fls. 300/302, em favor de 

Marco Vinicius de Almeida Campos foi declarada extinta a punibilidade, 

nos termos do art. 89, §5°, da Lei n°9.099/95, ao passo que em favor de 

Otacilio Henrique Hermogenes Amaral foi declarada extinta a punibilidade 

em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos 

termos do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Certidão de trânsito em julgado para Ministério Público e Defesa Técnica 

em fl. 304.

Verifico fiança prestada pelos réus em fl. 117, Otacilio Henrique 

Hermogenes Amaral, e fl. 118, Marco Vinicius de Almeida Campos, ambas 

no valor de R$ 1.750,00, (um mil e setecentos e cinquenta reais).

Verifico ainda objetos apreendidos em fl. 109, pertencentes à Otacilio 

Henrique Hermogenes Amaral.

É o breve relato.

No que refere ao réu Marco Vinicius de Almeida Campos, quando do 

oferecimento da suspensão condicional do processo, determinou-se a 

prestação pecuniária no valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e 

cinco reais). Contudo, não constam nos autos comprovantes do 

adimplemento da respectiva obrigação, pelo que, determino o perdimento 

do respectivo valor, R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), a 

ser abatido da fiança prestada. Após, intime a parte, para que em 15 

(quinze dias), forneça dados de conta bancária para a restituição do saldo 

restante.

Em relação ao réu Otacilio Henrique Hermogenes Amaral, nos termos do 

art. 337, do Código de Processo Penal, intime-se a parte, para que em 15 

(quinze dias) apresente dados de conta bancária para a restituição do 

valor da fiança prestada. De igual modo, intime-se o réu para manifestação 

de interesse em objetos de fls. 109.

Quedando-se as partes em silêncio, remetam-se os valores à conta 

vinculada à resolução 154, do CNJ.

Com relação aos objetos, tratando-se de cartões de crédito em nome de 

Otacilio Henrique Hermogenes Amaral, quedando-se inerte, destruam-se 

os respectivos objetos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 257313 Nr: 11073-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 257313

1. Relatório

 Trata-se de denúncia em desfavor de Israel Lemes dos Santos, 

imputando-lhe a conduta que se amolda ao tipo penal do art. 244, caput, do 

Código Penal.

A denúncia foi ofertada em 19.10.2017.

Decisão que recebeu a denúncia em 29.11.2017, fl.29.

Através de certidão de oficial de justiça, encartada em fl. 32, verifico a 

ausência temporária do réu, restando prejudicado o cumprimento do 

respectivo mandado de citação.

Contudo, pelo réu é apresentado resposta à acusação em 04.04.2018, fl. 

33

É o breve relato.

2. Fundamentos

Verifico que pela defesa técnica não fora abordado questões de mérito 

presentes das hipóteses do art. 397, do CPP, reservando o direito de 

manifestar sobre o mérito em momento oportuno.

 Ressalte-se que o juízo de rejeição da defesa preliminar há de ser 

empreendido de forma sucinta:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Nestes termos, mantenho o recebimento da denúncia em desfavor de 

Israel Lemes dos Santos, designando audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14.11.2018 às 12hrs (MT), oportunidade em que serão 

inquiridas as testemunhas Paula Clarisse Castro Andrade.

 3. Dispositivos

a) Mantenho o recebimento da denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento em 27.11.2018, às 14hrs (MT).

b) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276412 Nr: 5033-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonçalves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 
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do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 235957 Nr: 13389-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vando Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 235957

1. Relatório

 Trata-se de denúncia em desfavor de Vando Souza Ferreira, 

imputando-lhe as condutas que se amoldam aos tipos penais dos art. 306, 

caput, c/c art. 298, inciso I, todos do CTB.

A denúncia foi ofertada em 29.05.2017.

Decisão que recebeu a denúncia em 28.06.2018, fl.57.

Expedido o mandado de citação, anota-se o devido cumprimento em 

11.01.2018

Apresentada resposta a acusação em 23.01.2018, fl. 62.

É o breve relato.

2. Fundamentos

 Inicialmente verifico que em sede de denúncia, o Ministério Público 

manifesta pela concessão do benefício atinente à suspensão condicional 

do processo em favor do réu.

 Em consulta ao sistema APOLO/TJMT, verifico que o réu possui os 

requisitos do art. 89, da Lei 9.099/95, pelo que outorgo ao réu o benefício 

da suspensão condicional do processo, designando audiência pra o 

oferecimento da sursis em 05.12.2018, às 13hrs (MT).

Ademais, na decisão que recebeu a denúncia, fora determinada a 

remessa de precatória à Comarca de Aragarças – GO, para oferecimento 

e fiscalização do benefício. Contudo, não vislumbro o cumprimento deste 

ato.

3. Dispositivos

a) Designo audiência para proposta da suspensão condicional do 

processo em favor de Vando Souza Ferreira para 05.12.2018, às 13hrs 

(MT).

 Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 238582 Nr: 15198-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 238582

1. Relatório

 Trata-se de denúncia em desfavor de Andressa Alves de Sousa, 

imputando-lhe a conduta que se amolda ao tipo penal do art. 339, caput, do 

Código Penal.

A denúncia foi ofertada em 03.08.2017.

Decisão que recebeu a denúncia em 06.12.2017, fl.95.

Através de certidão de oficial de justiça, encartada em fl. 98, verifico que 

o endereço apresentado pela ré encontra-se desatualizado, restando 

prejudicado o cumprimento do respectivo mandado de citação.

Conforme certidão de comparecimento espontâneo da ré na Secretaria da 

Primeira Vara Criminal de Barra do Garças - MT, fl. 104, verifico que a ré 

quando de sua citação pessoal, apresenta novo endereço, a saber, BR 

MT 100 (Chácara que trabalha com mármore), próximo ao pesque pague 

da saída p/ Araguaiana – MT, nesta cidade. Apresenta ainda telefone para 

contato, (66) 9 9246-0889 ou (66) 9 9224-8894.

Apresentada resposta a acusação, representada pela Defensoria Pública, 

em 26.04.2018, fl. 105.

É o breve relato.

2. Fundamentos

Verifico que pela defesa técnica não fora abordado questões de mérito 

presentes das hipóteses do art. 397, do CPP, reservando o direito de 

manifestar sobre o mérito em momento oportuno.

 Ressalte-se que o juízo de rejeição da defesa preliminar há de ser 

empreendido de forma sucinta:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Nestes termos, mantenho o recebimento da denúncia em desfavor de 

Andressa Alves de sousa, designando audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14.11.2018 às 12hrs30min (MT), oportunidade em 

que serão inquiridas as testemunhas Weverton Lacerda Cunha, Lukas 

Gomes Marques e Celes Batista da Silva.

 3. Dispositivos

a) Mantenho o recebimento da denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento em 14.11.2018, às 12hrs30min (MT).

b) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205103 Nr: 6645-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hygon Furtado Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 205103

1. Relatório

 Vistos em correição.

Trata-se de denúncia em desfavor de hygon furtado Pereira, 

imputando-lhe a conduta que se amolda ao tipo penal do art. 157, §2°, 

incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, em desfavor da vítima 

Cleumir Cândido dos Santos.

A denúncia foi ofertada em 29.03.2017.

Decisão que recebeu a denúncia em 11.04.2017, fl.116.

Expedida carta precatória para a Comarca de Rondonópolis – MT, com fins 

de citação do réu devidamente cumprida em 14.12.2017, fl. 121.

Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública em 

19.01.2018, fl. 122.

É o breve relato.

2. Fundamentos

Verifico que pela defesa técnica não fora abordado questões de mérito 

presentes das hipóteses do art. 397, do CPP, reservando o direito de 

manifestar sobre o mérito em momento oportuno.

 Ressalte-se que o juízo de rejeição da defesa preliminar há de ser 

empreendido de forma sucinta:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).
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Nestes termos, mantenho o recebimento da denúncia em desfavor de 

Hygon Furtado Pereira, designando audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27.11.2018 às 13hrs30min (MT), oportunidade em que serão 

inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Cleumir 

Cândido dos Santos, Raythamy Nunes de Deus e Silbron Figueiredo de 

Souza.

De igual modo, na aludida data será inquirida a testemunha apresentada 

pela Defensoria Pública Cileine Machado Miranda, fl. 122.

Tendo em vista que o réu encontra-se atualmente recolhido na Unidade 

Prisional Mata Grande, Comarca de Rondonópolis – MT, expeça-se carta 

precatória para fins de intimação de audiência e designação de 

interrogatório.

3. Dispositivos

a) Mantenho o recebimento da denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento em 27.11.2018, às 13hrs30min (MT).

b) Expeça-se precatória para a Comarca de Rondonópolis – MT, com fins 

de intimação e designação de audiência para interrogatório do réu.

c) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 252141 Nr: 7766-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yago Bastos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 252141

1. Relatório

 Trata-se de denúncia em desfavor de Yago Bastos Silva, imputando-lhe a 

conduta que se amolda ao tipo penal do art. 157, §2°, inciso I, do Código 

Penal, em desfavor da vítima Renato Braga de Oliveira.

A denúncia foi ofertada em 23.10.2017.

Decisão que recebeu a denúncia em 29.11.2017, fl.49.

Certidão de citação pessoal do réu em 19.01.2018, fl. 52.

Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública em 

30.01.2018, fl. 53.

É o breve relato.

2. Fundamentos

Verifico que pela defesa técnica não fora abordado questões de mérito 

presentes das hipóteses do art. 397, do CPP, reservando o direito de 

manifestar sobre o mérito em momento oportuno.

 Ressalte-se que o juízo de rejeição da defesa preliminar há de ser 

empreendido de forma sucinta:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Nestes termos, mantenho o recebimento da denúncia em desfavor de 

Yago Bastos Silva, designando audiência de instrução e julgamento para o 

dia 27.11.2018 às 14hrs (MT), oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas Cácio roberto Alves dos Santos, Renato Braga de Oliveira, 

Gelmar Cláudio de Sousa, Gilberto dos Santos, Jair Luiz da Silva, Juliano 

Baccin e Julian Monteiro da Silva.

 3. Dispositivos

a) Mantenho o recebimento da denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento em 27.11.2018, às 14hrs (MT).

b) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218469 Nr: 1926-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 218469

1. Relatório

 Vistos em correição.

Trata-se de denúncia em desfavor de Rodrigo de Abreu, imputando-lhe a 

conduta que se amolda ao tipo penal do art. 155, caput, do Código Penal, 

em desfavor da vítima Maria de Lourdes Vieira.

A denúncia foi ofertada em 27.04.2017.

Decisão que recebeu a denúncia em 09.05.2017, fl.36.

Em cota ministerial de fl. 46, é informado que o réu encontra-se preso na 

Cadeia Pública de Barra do Garças – MT, por força do executivo de pena 

sob o cód. 202419/1°Vara Criminal, requerendo sua citação pessoal.

Conforme certidão de fl. 49, o réu foi devidamente citado em 21.12.2017.

Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública em 

18.01.2018, fl. 50

É o breve relato.

2. Fundamentos

Verifico que pela defesa técnica não fora abordado questões de mérito 

presentes das hipóteses do art. 397, do CPP, reservando o direito de 

manifestar sobre o mérito em momento oportuno.

 Ressalte-se que o juízo de rejeição da defesa preliminar há de ser 

empreendido de forma sucinta:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Nestes termos, mantenho o recebimento da denúncia em desfavor de 

Rodrigo de Abreu, designando audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22.11.2018 às 16hrs (MT), oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas Luciano Napolis Costa e Maria de Loudes Vieira.

3. Dispositivos

a) Mantenho o recebimento da denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento em 22.11.2018, às 16hrs (MT).

b) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 223613 Nr: 5027-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Borges França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 223613

1. Relatório

Vistos em correição.

Trata-se de denúncia em desfavor de Diego Borges França, imputando-lhe 

as condutas que se amoldam ao tipo penal do art. 155, §4°, incisos I e IV, 

do Código Penal, perpetrado em desfavor de Cerenge Indústria e Comercio 
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de Artefatos de Cimento Ltda.

A denúncia foi ofertada em 29.05.2017

Decisão que recebeu a denúncia em 28.06.2017, fl. 53.

Citado por edital em 27.02.2018, fl. 67.

 Certidão de comparecimento espontâneo e citação pessoal do réu em 

13.03.2018, fl. 63.

Apresentada defesa inicial em 13.03.2018, fl. 64

É o breve relato.

2. Da análise da resposta

Verifico que pela defesa técnica não fora abordado questões de mérito 

presentes das hipóteses do art. 397, do CPP, reservando o direito de 

manifestar sobre o mérito em momento oportuno.

 Ressalte-se que o juízo de rejeição da defesa preliminar há de ser 

empreendido de forma sucinta:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Nestes termos, mantenho o recebimento da denúncia em desfavor de 

Diego Borges França, designando audiência de instrução e julgamento 

para o dia 22.11.2018 às 13hrs (MT), oportunidade em que serão 

inquiridas as testemunhas Cleonice R. Borges Vilas Boas, Adilson Rosa 

Xavier, Leandro de Souza Monteiro, Graziel Ataides Nunes, Karielle 

Oliveira da Silva, Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena.

3. Dispositivos

a) Mantenho o recebimento da denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento para 22.11.2018, às 13hrs (MT).

b) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 94060 Nr: 7836-20.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rugério Sabino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 94060

1. Relatório

 Trata-se de denúncia em desfavor de Rugério Sabino da Silva, 

imputando-lhe a conduta que se amolda ao tipo penal do art. 157, caput, do 

Código Penal.

A denúncia foi ofertada em 17.05.2011.

Decisão que recebeu a denúncia em 08.07.2011, fl.45.

Expedido o mandado de citação, pelo oficial de justiça é certificado o não 

cumprimento do mandado, relatando estar o réu em local incerto e não 

sabido, fl. 52.

Conforme decisão de fl. 65, o réu foi citado por edital em 08.03.2012, nos 

termos do art. 361, do CPP.

Transcorrido o prazo legal, procedeu-se a suspensão dos autos, nos 

termos do art. 366, do CPP, decretando ainda a prisão preventiva do réu, 

fl. 69.

Em 13.02.2018, o respectivo mandado prisional teve seu devido 

cumprimento, apresentando o réu em audiência de custódia, conforme 

termo de fl. 82, oportunidade em que o réu foi citado pessoalmente, 

revogando a cautelar prisional.

Apresentada resposta a acusação em 07.03.2018, fl. 93.

É o breve relato.

2. Fundamentos

Verifico que pela defesa técnica não fora abordado questões de mérito 

presentes das hipóteses do art. 397, do CPP, reservando o direito de 

manifestar sobre o mérito em momento oportuno.

 Ressalte-se que o juízo de rejeição da defesa preliminar há de ser 

empreendido de forma sucinta:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Nestes termos, mantenho o recebimento da denúncia em desfavor de 

Rugério Sabino da Silva, designando audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27.11.2018 às 12hrs30min (MT), oportunidade em que serão 

inquiridas as testemunhas Domingos Francisco de Souza, Almy Sobrinho 

Gomes de Castro e Valério Carvalho da Guarda.

 3. Dispositivos

a) Mantenho o recebimento da denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento em 27.11.2018, às 12hrs30min (MT).

b) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208263 Nr: 8468-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Marto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 30.07.2018, às 16h38min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen 

Uliam Kuriki, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Presente o 

flagrado. Realizada a custódia. Após, em áudio, o MM. Juiz decidiu: “1. 

Homologo o flagrante de código 283616, concedendo a liberdade 

provisória ao flagrado, condicionada ao monitoramento eletrônico, já que o 

flagrado ostenta predicados negativos, tendo em seu desfavor 

condenação de estupro de vulnerável que tramita na Segunda Vara 

Criminal, em sede de análise recursal. 2. Nos autos de código 208263, 

promovo a citação pessoal do réu, entregando cópia da denúncia. 3. 

Tendo manifestado o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública nos 

autos de código 208263, vistas à Defensoria Pública para apresentar 

resposta a acusação. 4.Expeça-se alvará de soltura nos autos de código 

283616, condicionada a instalação de monitoramento eletrônico, saindo 

intimado o flagrado para comparecer na Cadeia Pública, para fixação de 

aparelho. 5. A cautelar de monitoração eletrônica é instituída tanto nos 

autos de código 283616 quanto nos autos de código 208263.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 257952 Nr: 11432-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacildo Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 257952

1. Relatório

 Vistos em correição.

Trata-se de denúncia em desfavor de Jacildo Rodrigues dos Santos, 

imputando-lhe a conduta que se amolda ao tipo penal do art. 155,§1° e §4°, 
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inciso II, todos do Código Penal, em desfavor da vítima José Silva dos 

Prazeres.

A denúncia foi ofertada em 06.11.2017.

Decisão que recebeu a denúncia em 01.12.2017, fl.37.

Verifico certidão de comparecimento espontâneo do réu na Secretaria da 

Primeira Vara Criminal desta Comarca em 24.01.2018, oportunidade em 

que procedeu-se sua citação pessoal, fl. 38.

Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública em 

07.03.2018, fl. 39.

É o breve relato.

2. Fundamentos

Verifico que pela defesa técnica não fora abordado questões de mérito 

presentes das hipóteses do art. 397, do CPP, reservando o direito de 

manifestar sobre o mérito em momento oportuno.

 Ressalte-se que o juízo de rejeição da defesa preliminar há de ser 

empreendido de forma sucinta:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Nestes termos, mantenho o recebimento da denúncia em desfavor de 

Jacildo Rodrigues dos Santos, designando audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.11.2018 às 15hrs (MT), oportunidade em que 

serão inquiridas as testemunhas Ivone de Sousa Lima e José Silva dos 

Prazeres..

3. Dispositivos

a) Mantenho o recebimento da denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento em 22.11.2018, às 15hrs (MT).

b) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 252538 Nr: 8010-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheferson Daniel Ferreira Pimmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 19048, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 1. Vistas à Defesa para apresentação das alegações finais.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198245 Nr: 2647-51.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Verifica-se que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu 

em 08.07.2014.

2.Entre a publicação da sentença condenatória e a data atual, transcorreu 

período superior a 04 (quatro) anos, sendo que, neste período, não houve 

ocorrência de nenhuma das hipóteses de interrupção da prescrição da 

pretensão executória.

3.As penas fixadas para delitos do art. 12 e 15, da Lei n. 10.826/03, são 

respectivamente de 01 (um) ano de detenção e 02 (dois) anos de 

reclusão, as quais, nos termos do art. 109, V, c/c art. 119, ambos do CP, 

prescrevem em 04 (quatro) anos.

4.Assim, declaro extinta a punibilidade do reeducando, nos termos do art. 

107, IV, art. 109, V, e art. 119, todos do CP.

5.Intimem-se.

6.Após o trânsito em julgado, arquive-se.

7.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 95311 Nr: 215-35.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 1.Não havendo impugnação quanto ao cálculo de fl. 332, homologo-o.

2.Remeta-se cópia ao reeducando, nos termos do art. 41, inciso XVI, da 

LEP.

3.Aguarde-se o regular cumprimento da pena em cartório.

4.Havendo postulação, conclusos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 238778 Nr: 15312-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno França Cepolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 Vistos, em correição.

Proceda-se com a citação pessoal do denunciado no endereço fornecido 

à fl. 128.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 202377 Nr: 5161-74.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMSBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Vistos, em correição.

1. Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se o apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 (oito) 

dias (CPP, art. 601).

3. Oferecidas (CPP, art. 600), ao Ministério Público para contrarrazoar.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 166431 Nr: 8891-98.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Arísio Monteiro de Magalhães - 

OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio 

Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos, em correição.

Homologo a desistência formulada à fl. 241.

 Defiro o segundo parágrafo da cota ministerial à fl. 241.

Proceda-se como se requer.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 236170 Nr: 13549-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Donizete Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MACENA 

DE OLIVEIRA - OAB:13.558, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:16.653/MT

 Vistos, em correição.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 30/10/2018 às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), 

para a audiência para interrogatório do denunciado.

 3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

7. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 49651 Nr: 865-58.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdCG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:MT14724-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acacio Alves Sousa - 

OAB:14.724-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 Vistos, em correição.

Considerando a renúncia do advogado Acácio Alves Souza de fls. 391, 

intime-se pessoalmente o acusado para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Findo o prazo, sem que haja a constituição de novo causídico, ou desde 

que, que informe o réu não possuir condições para constituir advogado 

particular, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para patrocinar os 

interesses do réu, a qual deverá ser intimada de tal nomeação, e 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

Intime-se pessoalmente o acusado Adilson Soares Paiva da sentença 

condenatória de fls. 387/389.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 195115 Nr: 607-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Maciel Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 Vistos em correição.

Decreto o perdimento e determino a destruição dos objetos de fl. 48, uma 

vez que foram utilizados na execução do delito.

 Oficie-se à Diretoria do foro para que proceda com os trâmites legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 217983 Nr: 1618-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salveri da Silva Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos, em correição.

Encerrada a instrução processual, apresentem as partes alegações finais, 

no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 173196 Nr: 6362-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Júnior Fiuza Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O, Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 215212 Nr: 31-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Intimação dos advogados do Réu para no prazo legal apresentar 

alegações finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 193844 Nr: 12969-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Costa da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 227445 Nr: 7319-68.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 258580 Nr: 11873-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 159501 Nr: 12494-19.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Neres Facco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Minozzo - 

OAB:17590

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 160651 Nr: 1321-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hidalgo Fonseca Parreira - 

OAB:18936/O

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 200519 Nr: 4086-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239851 Nr: 16156-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222854 Nr: 4586-32.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222693 Nr: 4484-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 192690 Nr: 12160-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal apresentar alegações 

finais aos autos.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ADRIANO MARQUES AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS RIBAMAR RESENDE JUNIOR OAB - GO38538 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DENIS RIBAMAR RESENDE JUNIOR - GO38538 para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/09/2018 Hora: 15:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012405-15.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO KOTHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERREIRA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo exequente contra 

sentença que pôs fim à contenda após noticiado o pagamento da dívida. 

Intimado o executado a se manifestar, o mesmo permaneceu inerte eis 

porque, para melhor compreensão deste magistrado, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o título 

executivo que deu azo ao litígio. 2- Expeça-se o necessário. 3- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, compreendo que razão assiste a parte 

recorrente, uma vez que após a audiência conciliatória protocolizou 

petição acompanhada de conjunto probatório que por si só descaracteriza 

a sentença anteriormente proferida, eis porque, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 1022 c/c art. 485, 7º do CPC, em tempo, promovo o juízo 

de retratação REVOGANDO a sentença anteriormente lançada, e por 

consequência, determino que sejam os autos conclusos para análise de 

sentença pelos juízes leigos. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ACCIOLY LINS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO)

SANDRA NEGRI OAB - MT0018472S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES LOPES RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 12/09/2018 Hora: 14:00 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE PAULA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE PAULA SILVA OAB - MT22891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSONITA MIGUEL DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001136-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DELFINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012433-46.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN AUGUSTO MAESTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista que a parte requerida demonstrou ter cumprido 

integralmente a obrigação contraída nos autos, ARQUIVE-SE o presente 

feito mediante as baixas e anotações necessárias. 2. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011800-11.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto a possibilidade de adjudicação dos bens outrora 

bloqueados nestes autos. Assim sendo, se porventura a exequente 

demonstrar o interesse, desde já, DEFIRO a adjudicação, determinando a 

intimação do exequente/adjudicante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o valor do débito atualizado e, em igual prazo, deposite a 

diferença entre aquele valor e o valor do bem, se houver. 2. Após, 

lavre-se o auto de adjudicação (art. 877 do CPC), intimando-se tão 

somente a parte exequente pessoalmente ou na pessoa de seu defensor 

constituído, para assiná-lo no prazo de quarenta e oito horas. 3. Não 

encontrando o bem, intime-se o depositário para entregá-lo no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, ou para que deposite em juízo o valor equivalente 

em dinheiro, sob pena de não fazendo, reputar-se ato atentatório à 

dignidade da justiça, podendo incidir em multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774 do 

Código de Processo Civil. 4. Não pretendendo a adjudicação, intime-se o 

exequente para fins do art. 880, do CPC, podendo requerer a alienação 

particular do bem penhorado. 5. Não requerida a alienação e não realizada 

a alienação particular, encaminhe-se o bem penhorado à leilão/praça. Para 

tanto, designe-se duas datas distintas para a realização da hasta pública, 

observando-se o intervalo de 10 (dez) dias entre as datas e marcando-se 

no mesmo horário. 6. Expeça-se edital, afixando-o no átrio d fórum, 

ficando dispensada sua publicação, nos termos no artigo 52, inciso VIII, da 

Lei 9.099/95. 7. Intimem-se para esses atos o devedor por intermédio de 

seu procurador ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por 

meio de mandado, e eventuais credores hipotecários, ao menos 5 (cinco) 

dias antes do 1º leilão/praça (art. 889 do CPC). 8. Em sendo negativo(a) 

o(a) 1° leilão/praça, realize-se o 2°, ocasião em que os bens nos autos 

penhorados poderão ser arrematados pelo valor mínimo de 60% do 

correspondente ao da avaliação (art. 891 e 899, CPC). 9. Expeça-se o 

necessário, observando-se o disposto no artigo 686 e seguintes do 

Código de Processo Civil. 10. Finda a praça ou o leilão sem lançador, 

aguarde-se em cartório, 10 (dez) dias, a manifestação da parte exequente 

e, caso não haja, intime-se para requerer o que de direito, em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção, conforme disposto no art. 53, § 4°, da Lei 

9.099/95. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010182-89.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY FERNANDES PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001897-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LIDIA GOMES ALVES LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001899-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J.C NOGUEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SOARES LUIZ VIDAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 
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referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. BAZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA FERREIRA VALADAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

NÃO CONHEÇO do pedido inserto no ID 1215558, eis que formulado em 

desconformidade com a legislação processual vigente, razão pela 

DETERMINO que a secretaria concretize em seu inteiro teor a sentença 

contida no ID 12029006. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANCISCO ROZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista que já foi expedida carta precatória para a comarca de 

Cuiabá/MT (ID 7577041) objetivando a penhora de bens do executado, 

restando infrutífera, DETERMINO o imediato arquivamento dos autos, em 

conformidade com a sentença do ID 7577053, calhando destacar ao 

exequente que o desarquivamento só será deferido se demonstrado no 

processo a modificação da situação financeira do executado. 2. Intime-se. 

3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012638-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE CAMPOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000231-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES ELISABETE WAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por ter se declarado pessoa física hipossuficiente. 2. A 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa”. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 3. Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 4. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO CHAGAS ARANTES 22864500809 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-89.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da 

requerente, ora executada, bem como os pedidos confeccionados pela 

parte exequente, em observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 

9.099/1995 interpretado em conjunto com o art. 513 do CPC, observando 

os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, DETERMINO 

seja intimado o executado para no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou 

seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente à sua 

condenação, sob pena de incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez 

por cento) do montante cobrado, bem como 10% (dez por cento) a título 

de honorários advocatícios, nos termos do § 1º do mencionado artigo 523. 

2. Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento da 

obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da 

requerente, ora executada, bem como os pedidos confeccionados pela 

parte exequente, em observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 

9.099/1995 interpretado em conjunto com o art. 513 do CPC, observando 

os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, DETERMINO 

seja intimado o executado para no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou 

seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente à sua 

condenação, sob pena de incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez 

por cento) do montante cobrado, bem como 10% (dez por cento) a título 

de honorários advocatícios, nos termos do § 1º do mencionado artigo 523. 

2. Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento da 

obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010495-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VIEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA DOS ANJOS NOLETO SOUSA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, juntar nos autos o 

cálculo atualizado do débito. Após, faça conclusos para análise dos 

sistemas eletrônica de constrição de bens. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARINI BORGES OAB - SP365419 (ADVOGADO)

ANDREI RAIA FERRANTI OAB - SP164113 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela 

provisória, tendo em vista que dos documentos carreados aos autos não 

ficou evidenciado a probabilidade do direito e o perigo na demora. 4- A 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 5- Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 6- Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011055-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. No que tange a multa relativa ao 

reconhecimento do ato atentatório a dignidade da justiça, deverá a parte 

autora, no interstício temporal acima mencionado, amortizar a referida 

dívida. Não realizado o adimplemento da dívida no lapso temporal 

concedido, dê vida ao disposto no art. 77, §3° do código de ritos. 3. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento da 

obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012522-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA VITORIA CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOD TRAVEL TURISMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525 do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, § 2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - 

SP0222219A PARA NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS PAGAR O VALOR 

R$ 14.835,86 ( quatorze mil e oitocentos e trinta e cinco reais, e oitenta e 

seis centavos),, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010301-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WERGUITON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

VITCOSKI, SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXECUTADO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos pagamentos efetuados pela parte executada. Após, faça 

conclusos. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE IDELMA FONSECA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL OVOLAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo em vista a certidão inserta no ID 14394835, RENOVO o prazo 

recursal da parte requerida Comercial Ovolar LTDA, tendo aludido lapso 

temporal termo inicial a data da intimação da presente decisão. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011046-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RAMALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O requerimento formulado pela exequente já foi objeto de deliberação 

judicial no item 04 da sentença inserta no ID 12820677, eis porque NÃO 

CONHEÇO do aludido pedido. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000847-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO BARBOSA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011151-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA REGINA MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O pedido formulado pela parte exequente na petição do ID 13251657 já 

foi objeto de deliberação judicial na sentença inserta no ID 9842199, eis 

porque NÃO CONHEÇO do aludido requerimento. 2. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALENCAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 12/09/2018 Hora: 15:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PERCILIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PABLO CARVALHO DE FREITAS - GO17934 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia: 12/09/2018 

Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO FIRMINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 12/09/2018 Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO FIRMINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 17/09/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANI GALVAO ZUNCHETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - 

MT0020660A, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MT19832/O, DENISE 

CRISTINE CAMPOS SILVA - MT0016594A para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 14/09/2018 Hora: 12:00 /mt, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 250276 Nr: 6398-75.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janne Adriana Schossler
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE DOS SANTOS 

MOREIRA FERREIRA - OAB:19.350

 Ante o exposto, este magistrado, em insofismável convicção de que a 

incidência da Lei 11.340/06 não só é possível como também devida e 

acertada, assim sendo, com fulcro no artigo 41 do referido dispositivo 

legal, em que o legislador deixa claro que a violência contra a mulher não 

deve ser vista como um crime de pequeno potencial ofensivo, suscita 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA com esteios nos argumentos 

alinhavados, para que esta colenda defina quem deve proferir sentença 

no bojo do processo em apreço, eis porque determino a remessa dos 

autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que decida a 

celeuma, permanecendo o curso da causa suspenso.Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se com URGÊNCIA. Barra do Garças-MT, 

11/06/2018. Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 242221 Nr: 870-60.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pereira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 DESPACHO

 Autos n.º: 870-60.2017.811.0004 Código: 242221

 Vistos, etc.

1. Diante do atual estado processual, DETERMINO que a secretaria 

proceda a intimação do advogado do autor do fato para apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 05 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C P F ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em ação que lhe move Anilton Faria, a empresa requerida C P F Alves - 

ME ofereceu exceção de pré-executividade, alegando em suma, ausência 

de intimação acerca da sentença que reconheceu a procedência dos 

pedidos autorais, aventando detrimento de seu direito de revisão, 

pleiteando ao final pela nulidade dos atos e reabertura de prazos. 2- Pois 

bem, em análise dos movimentos processuais, nota-se que razão assiste 

a requerida vez que não foram atendidos os reiterados pedidos de 

habilitação aos autos (ID 7947491, 7947838, 8114306, 8114456 e 

9093125), e em vista disso, suprimido o direito de recurso dentro do prazo 

previsto pelo art. 42 da Lei 9.099/1995. 3- Cumpre-nos destacar para 

elucidação do entendimento deste magistrado, que conforme a Lei n. 

11.419/2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial – 

em seus artigos 5º e 6°, as intimações serão feitas por meio eletrônico em 

portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando qualquer outra forma 

de publicação dos atos processuais, e ainda conforme expresso no § 1° 

do mencionado art. 5º, considerar-se-ão realizadas as intimações no dia 

em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao seu teor, exigindo-se 

ainda a certificação do ato, o que não resta demonstrado nos presentes 

autos. 4- Pois bem, sendo a intimação o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo conforme disposto no art. 269 

do CPC, aqui aplicado supletivamente em entendimento ao § 2º do art. 

1046 do mencionado códex, e tendo restado prejudicado o direito que 

assiste à requerida de recorrer da decisum aportada no feito, em atenção 

aos princípios da integridade e publicidade dos atos processuais, 

ACOLHO a exceção aventada e DETERMINO à Secretaria que proceda 

com os atos necessários para regularização do sistema, tornando sem 

efeito a certificação contida no evento ID 11755553. 5- Intime-se, 

expedindo-se o necessário. 6- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GINERY COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 
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adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 
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necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 
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deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-40.2016.8.11.0004
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, tendo a 

parte requerida opostos embargos de declaração (ID12284800), bem 

como impugnação ao cumprimento de sentença (12690475). 2. É o 

relatório em apertada síntese. Decido. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

3. Uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento 

meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater mais uma vez a decisão, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, mas 

sim sua reforma, efeito este admissível somente em hipóteses 

excepcionais, não sendo o que se apresenta no caso vertente, pois se a 

parte não está resignada com a decisão, deve insurgir-se contra a mesma 

por meio do recurso próprio a fim de obter a sua alteração. É certo que em 

algumas hipóteses se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão ou obscuridade” 

aventada pela parte embargante não existe, mas sim juízo de valor diverso 

do que ela pretendia fosse dado aos seus argumentos, donde se infere 

não merecer acolhida o requerimento em testilha. Com efeito, por ser 

matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo 

art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º.” 4. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 5. Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, o recorrente faz jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada por outros 

recursos e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser 

rechaçado o recurso em tela. No caso vertente desnecessário a este juízo 

exaurir todas as teses grafadas pelas partes, sendo pacífico na 

jurisprudência pátria que basta o julgado sustentar-se em um único 

argumento para sua validade, não reclamando à apreciação de todos os 

tópicos bradados pelos litigantes. 6. Desta forma torna-se nítido que a 

matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta via, já 

que não se encontra amparada por nenhuma daquelas situações 

preconizadas no art. 1.022, do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em 

rusga é de cunho meritório não havendo permissão para retificações 

substanciais no recurso manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido 

provimento. 7. Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não 

colimando um provimento integrativo-retificador, RECEBO os embargos de 

declaração, pois tempestivos, mas NÃO CONHEÇO dos embargos em 

apreço, por não vislumbrar nenhuma obscuridade ou omissão na decisão 

embargada, notadamente quando a decisão se fundamentou em 

argumento que se presta para sustentá-la, não sendo aqui a sede 

adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. DA IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 8. De saída conveniente registrar que 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da economia e celeridade processual, é 

cediço que, embora oponíveis impugnação ao cumprimento de sentença, a 

parte oponente deve garantir a execução, como condição para impugnar o 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 117 do 

FONAJE: “É obrigatória à segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial”. 9. De outra forma não poderia ser, já que 

oportunizar à parte opor-se mediante embargos sem a necessária garantia 

do Juízo poderia, em havendo desacolhimento da pretensão embargante, 

causar maior prejuízo ao exequente, porquanto não se garantirá a 

localização de bens passíveis de cobrir-lhe o direito perseguido. Assim, 

verificada a figura incabível da oposição de embargos perante os 

Juizados Especiais Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, a rejeição liminar 

dos embargos é medida que se impõe. 10. Frente ao exposto, atento aos 

princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais, REJEITO a 

impugnação ao cumprimento de sentença, ante a falta de garantia do juízo. 

11. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. 12. Condeno o embargante as custas processuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 13. 

Após o trânsito em julgado da presente, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas eletrônicos de constrição de bens. 14. P.R.I. 15. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012448-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENISIO MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte recorrente, bem como a inexistência de comprovação 

de hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- No mais, 

concretize em seu inteiro teor a sentença outrora proferida no bojo dos 

autos. 3- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO GIBERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMC - BARDDAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 
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passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 27 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GOMES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 38 (trinta e 

oito) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação 

às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001571-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: FABIO CARDOSO DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO FRANCISCO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 129 de 1001



 

Autos nº 1000859-77.2018.811.0004 Pólo Ativo: VALDIVINO FRANCISCO 

DE AMORIM Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000712-51.2018.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO BARBOSA 

DE FREITAS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 

sendo que indevidamente o autor ingressou com uma ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 
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ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000860-62.2018.811.0004 Pólo Ativo: PAULO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO . 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000544-49.2018.811.0004 Pólo Ativo: FABIANA PEREIRA DOS 

SANTOS CAMPOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A . Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000659-70.2018.811.0004 Pólo ativo: KATIANE MARTINS DA 

SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 
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assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

CARTOES S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo 

de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante KATIANE 

MARTINS DA SILVA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000699-52.2018.811.0004 Pólo ativo: DENIS DOS SANTOS 

OLIVEIRA Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda de cessão 

de crédito, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO E extratos 

bancários que comprovam a origem da divida, sendo certo que as 

assinatura são idênticas com os documentos apresentados pela autora e 
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assinatura na ata de audiência. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000550-56.2018.811.0004 Pólo ativo: JORGE MILCIADES ARCE 

Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 
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tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JORGE 

MILCIADES ARCE valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000668-66.2017.811.0004 Pólo Ativo: TEREZINHA ARAUJO 

PINHEIRO Pólo Passivo: OI S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma o Reclamante, em resumo, que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção por uma divida cobrada indevidamente após cancelamento, 

onde efetuou o pagamento mesmo entendendo ser indevido, porém a ré 

continua efetuando cobranças e mantendo seu nome restrito. Na 

contestação, em resumo a reclamada alega que a cobrança é devida, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, verifico nos 

documentos apresentados pela autora que não apresentou extrato de 

negativação, mas é certo através das cobranças apresentadas que a 

reclamada efetua cobranças indevidas, apesar da divida estar paga. 

Entendo que não há que se falar em repetição do indébito, pelo fato que a 

autora não comprovou ser indevida a cobrança inicial do valor, porém 

evidente que a após o pagamento a reclamada continua efetuando 

cobranças, o que configura a falha na prestação do serviço. 3.1. DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor,uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. Comprovado que a parte Reclamada efetuou cobranças 

indevidas por um valor que se encontra devidamente pago, patente a 

configuração do abalo sofrido, nesse sentido: TELEFONIA FIXA. 

COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

DEVER DE INDENIZAR. 1. Ao réu cabe a comprovação da existência de 

fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pelo autor postulado, a 

teor do disposto no art. 333, inc. II, do CPC. 2. Não demonstrada a 

regularidade da cobrança realizada anos após o pedido de cancelamento 

da linha, reputa-se a mesma como indevida. 3. Se da dívida gerada 

erroneamente decorreu a inscrição do nome do consumidor em cadastros 

de inadimplentes, é corolário lógico a... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003772076 RS , Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

08/11/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012) RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE 

DANOS. TELEFONIA. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL OCORRENTE. 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Mostra-se ilícita a conduta da empresa ré em cobrar 

tarifa da linha telefônica que já havia sido cancelada pelo autor. Cabia a ré 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, como acostar aos autos documentos que comprovassem a efetiva 

utilização dos serviços cobrados, ônus que lhe cabia, à luz do art. 333, II, 

do CPC, no entanto, nada trouxe aos autos. A inscrição do nome do autor 

proveio da cobrança errônea emitida pela ré. Esta tem o dever de 

indenizar o dano experimentado pelo requerente, com força nos arts. 186 

e 187 do Código Civil. O quantum indenizatório estipulado na sentença 

proferida no primeiro grau não merece reparo, dado que está dentro dos 

parâmetros adotados pela turma. Sentença que vai mantida por seus 

próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da lei 9.099/95 dos 

Juizados Especiais. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005137534, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 27/11/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005137534 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

27/11/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/12/2014) O dano moral decorrente da indevida inscrição 

do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser 

ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação da 

ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o assunto: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O 

DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO PARA 

MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 

PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou incontroversa a 

ocorrência da negativação do nome da autora em serviço de proteção ao 

crédito, providência que se mostrou indevida, ante a constatação de que 

não havia débito pendente. O dano moral se apresenta inequívoco, diante 

do simples fato da anotação, ensejando o direito à reparação. Reputa-se 

mais razoável, no caso, a fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, 

montante a ser corrigido a partir da prolação da sentença e acrescido de 

juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - APL: 129595820108260032 SP 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
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31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA, já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado OI S/A, a pagar a 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o débito em discussão neste 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000461-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTE SAAD GUIRRA (REQUERENTE)

FREDERICO JORGE SAAD GUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA EUGENIA SAAD GUIRRA OAB - GO19952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que a situação dispensa 

produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

Fundamentação Trata-se de pedido de alvará judicial, requerendo a 

autorização para levantamento de saldo de valores, deixado por Aldemar 

Araújo Guirra, comprovado anexo a exordial. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que nãos assiste razão à requerente. Na 

ação de Alvará Judicial, o requerente apresenta ao Juízo o tópico dos 

Fatos e do Direito, demonstrando em primeira ótica o acontecimento do ab 

intestato (falecido), data, cidade, idade, qualificação, estado civil bem 

como a orientação de possíveis herdeiros, juntando os documentos 

anexos. A ação de pedido é considerada um procedimento de jurisdição 

voluntária, uma vez que configura hipótese em que o Estado gerencia 

interesses particulares. Por consequência, resta essencial a participação 

do Ministério Público, como fiscal da lei, sendo dispensado quando não 

envolve interesse de menores ou incapazes. Não há réu na demanda, 

cabendo então ao juízo apenas investigar, com base na aferição dos 

elementos trazidos aos autos, se a parte requerente é legítima para 

levantar os valores pleiteados, ou cumpre os requisitos necessários para 

realização de determinada atividade. Para isso, a parte deverá apresentar 

os documentos que se fizerem necessários no caso concreto. 

Observemos disposição legal pertinente: DECRETO No 85.845, DE 26 DE 

MARÇO DE 1981 Regulamenta a Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, 

que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. O PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 

da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.858, de 24 de 

novembro de 1980, e no Decreto 83.740, de 18 de julho de 1979, que 

instituiu a Programa Nacional de Desburocratização, DECRETA: Art . 1º Os 

valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em 

vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus 

dependentes habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O 

disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias 

devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em 

decorrência de relação de emprego; II - quaisquer valores devidos, em 

razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, 

Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III - 
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saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao 

imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - 

saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos 

de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor 

de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não 

existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...) Brasília, em 

26 de março de 1981; 160º da Independência e 93º da República. JOÃO 

FIGUEIREDO No caso vertente, evidente o não cumprimento dos 

permissivos legais, sendo que os valores manifestamente não declarados 

no inventário devem ser feito pelo procedimento legal previsto, por ser 

parte do monte mor, inclusive incidindo impostos complementares. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JODES RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000552-26.2018.811.0004 Pólo Ativo: JODES RODRIGUES 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 
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decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA GOMES NERIS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000106-23.2018.811.0004 Pólo ativo: THAINARA GOMES NERIS 

MOTA Pólo passivo: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA VIEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000004-98.2018.811.0004 Pólo ativo: LEILA VIEIRA DE SOUSA 

Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda de cessão 

de crédito, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que 

comprovam a origem da divida, sendo certo que as assinatura são 

idênticas com os documentos apresentados pela autora e assinatura na 

ata de audiência. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 
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ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHAYMERA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000105-38.2018.811.0004 Pólo Ativo: LOHAYMERA 

GONCALVES DE SOUZA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 16 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alegou que o autor não fez prova 

dos danos, e que as ações não passaram de mero aborrecimento. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado 

comprovante de negativação. Não faz especificações em sua peça de 

que fatores teriam abalado o patrimônio subjetivo do autor, e na parte 

material não demonstra com provas nenhum prejuízo. Não traz nenhuma 

prova também que tenha tentado resolver a questão de forma 

administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação 

da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011212-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVA SOUZA OAB - MT21710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIVON PINTO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SANTOS FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Pede danos morais. Tenho que analisando detidamente 

os autos, tenho que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) 

alega danos, mas não junta documentos que evidenciam sua formula. Não 

foi juntado nenhum documento comprobatório do acidente. Ante a absoluta 

falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 27 de 

Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA LOPES BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alegou que o autor não fez prova 

dos danos, e que as ações não passaram de mero aborrecimento. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado 
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comprovante de negativação. Não faz especificações em sua peça de 

que fatores teriam abalado o patrimônio subjetivo do autor, e na parte 

material não demonstra com provas nenhum prejuízo. Não traz nenhuma 

prova também que tenha tentado resolver a questão de forma 

administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação 

da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS PORTILHO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCY FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Julho de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBSON DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TULIO DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alegou que o autor não fez prova 

dos danos, e que as ações não passaram de mero aborrecimento. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Não faz 

especificações em sua peça de que fatores teriam abalado o patrimônio 

subjetivo do autor, e na parte material não demonstra com provas nenhum 

prejuízo. Não traz nenhuma prova também que tenha tentado resolver a 

questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a 

manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 
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para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAIRO OLON DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000553-11.2018.811.0004 Pólo Ativo: SAIRO OLON DIAS Pólo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000682-16.2018.811.0004 Pólo ativo: MARIELI MORAES FILHO 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 
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18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante MARIELI 

MORAES FILHO valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000710-81.2018.811.0004 Pólo Ativo: WANDERSON DE LIMA 

SANTOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREONISSE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000297-68.2018.811.0004 Pólo ativo: CREONISSE VICENTE DA 

SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 
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demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, as Reclamadas alegam que inexiste dever de indenizar, 

porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da 

divida, como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, solidariamente, os Reclamados 

BANCO BRADESCO S.A.. e BANCO BRADESCO CARTOES S/A a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante CREONISSE VICENTE DA SILVA valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RAURIA SALLES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000494-23.2018.811.0004 Pólo Ativo: TATIANE RAURIA 

SALLES DE OLIVEIRA Pólo Passivo: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 
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adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo, que não estão sendo discutidas em 

nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O entendimento dos 

Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso 

de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto 

considerando as negativações posteriores que também são legitimas não 

está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a 

figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000418-96.2018.811.0004 Pólo ativo: WELLINGTON BARROS 

DA CRUZ JUNIOR Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são semelhantes com os documentos 

apresentados pela autora (PROCURAÇÃO) e assinatura na ata de 

audiência. Apesar do autor aduzir discrepância nas assinaturas, 

verificasse que o RG apresentado na contratação, não foi apresentado 

pelo autor na inicial, e tampouco informado sobre possível perda ou furto 

do mesmo, sendo evidente que o autor omitiu o mesmo para esconder 

direito devido, e ainda, somados ao fato do autor possuir outra 

negativação é evidente que a contratação foi devida. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão 

do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo 

de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada 

prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000496-90.2018.811.0004 Pólo Ativo: LORENNA NADHIEGY 

FERNANDES GAMA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000321-96.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARCOS RODRIGUES DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 
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Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000579-09.2018.811.0004 Pólo Ativo: CATARINA VALERIANA 

GOMES Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 
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prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA VICENTE PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000205-90.2018.811.0004 Pólo ativo: ILZA VICENTE PEREIRA 

RODRIGUES Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são semelhantes com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000627-65.2018.811.0004 Pólo Ativo: IVONE FERREIRA DE 

CARVALHO FREITAS - ME Pólo Passivo: MARIA CRISTINA NASCIMENTO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$1.083,85 (um mil e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), 

devidamente atualizados, representada pela nota promissória em anexo. 

Com efeito, verifico que a origem da divida é licita, devendo ser acolhido in 

tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR o Reclamado MARIA CRISTINA NASCIMENTO .a pagar à 

quantia de R$1.083,85 (um mil e oitenta e três reais e oitenta e cinco 

centavos) a Reclamante IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença 

(362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 
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presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA ROCHA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000669-17.2018.811.0004 Pólo Ativo: IVONE FERREIRA DE 

CARVALHO FREITAS - ME Pólo Passivo: ELAINE APARECIDA ROCHA DE 

QUEIROZ Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia 

da promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$1.788,28 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito 

centavos), devidamente atualizados, representada pela nota promissória 

em anexo. Com efeito, verifico que a origem da divida é licita, devendo ser 

acolhido in tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR o Reclamado ELAINE APARECIDA ROCHA DE QUEIROZ .a 

pagar à quantia de R$1.788,28 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e 

vinte e oito centavos) a Reclamante IVONE FERREIRA DE CARVALHO 

FREITAS - ME, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação 

desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a 

citação. (405 CC). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WESTLEY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000744-56.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOAO WESTLEY DA 

SILVA ALMEIDA Pólo Passivo: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado, COMO CONTRATO 

ASSINADO. Partindo para o julgamento, tenho que razão assiste a parte 

autora. Inicialmente, ressalto que não cabe se falar em suspensão 

processual, sendo que a suspensão a que se refere a promovida é devido 

na fase executória. Notório pelos documentos acostados aos autos, 

verifico que apesar da promovida alegar que o debito é legitimo, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. 
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Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPLI 

ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de dano 

moral, à parte autora MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUSA, em razão do 

ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o debito em discussão neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE JESUS FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado, COMO CONTRATO 

ASSINADO. Partindo para o julgamento, tenho que razão assiste a parte 

autora. Inicialmente, ressalto que não cabe se falar em suspensão 

processual, sendo que a suspensão a que se refere a promovida é devido 

na fase executória. Notório pelos documentos acostados aos autos, 

verifico que apesar da promovida alegar que o debito é legitimo, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido BANCO 

BRADESCO S/A ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

à título de dano moral, à parte autora ELTON DE JESUS FERREIRA 

SOARES, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 
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PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DA SILVA CORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. O autor alega que 

desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da ação, para 

posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia técnica. 

Entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento do 

processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é idêntica ao documento apresentado na inicial e a ata de audiência de 

conciliação. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 do 

FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Com 

efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC caberia a parte autora 

apresentar comprovante de pagamento da divida informada pela 

Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova constitutiva de seu 

direito, ao qual considero que a negativação é devida. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TAVEIRA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 
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deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que possui um serviço de telefonia da parte promovida e 

indevidamente a mesma vem cobrando serviços não contratados, como 

“serviços de terceiros TDATA, combo Digital-Kantoo, Vivo Goread NBA e 

assinatura mensal”, e apesar de ter dirigido ao Procon a reclamada 

continua frequentemente efetuando cobranças indevidas. O promovido 

apresentou sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é 

devida, por serviços contratados pela autora, não havendo que se falar 

em danos morais. Partindo para o julgamento, tenho que razão assiste a 

parte autora. Com efeito, a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Pois bem, 

quanto aos serviços descritos pela autora, não há prova nos autos de que 

o Reclamante tenha solicitado os serviços, motivo pelo qual recorre ao 

Judiciário, e pelo delineamento fático e vez que tal serviço não tem relação 

com o produto UTILIZADO, verifico a ocorrência da denominada venda 

casada. A “venda casada”, sob esse enfoque, tem como ratio essendi da 

vedação à proibição imposta ao fornecedor de, utilizando de sua 

superioridade econômica ou técnica, opor-se à liberdade de escolha do 

consumidor entre os produtos e serviços de qualidade satisfatória e 

preços competitivos. Ao fornecedor de produtos ou serviços, 

consectariamente, não é lícito, dentre outras práticas abusivas, 

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço (art. 39, I do CDC). Sobre o assunto: APELAÇÃO 

CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA DA RÉ. 

ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DO PRODUTO DENOMINADO 

"PRESTAÇÃO SEGURA". VEDAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. 

Direito à informação clara e objetiva, conforme preceituam os arts. 6º, III, e 

46, ambos do CDC. Falha na prestação do serviço. Caberia à ré provar 

que a consumidora foi plenamente informada a respeito do que foi 

contratado, principalmente com relação aos serviços oferecidos 

adicionalmente, fato que não ficou demonstrado nos autos. Dano moral 

não configurado. Mero aborrecimento da vida cotidiana. Incidência da 

Súmula nº 75, do TJRJ. Devolução simples do valor pago. Inaplicabilidade 

do art. 42, parágrafo único do CDC. Recurso a que se nega seguimento 

com fulcro no art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 

00122013520138190205 RJ 0012201-35.2013.8.19.0205, Relator: DES. 

AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2014, 

VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

25/03/2014 16:05) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SEGURO AO 

ADQUIRIR PRODUTO EM ESTABELECIMENTO DA RÉ. PRÁTICA ABUSIVA 

DE VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. 1. A matéria devolvida a este 

Tribunal cinge-se a ocorrência de danos morais e, em caso positivo, se a 

verba indenizatória fixada na sentença deve ser reduzida. 2. No caso, 

verifica-se a presença da chamada "venda casada", na medida em que o 

autor não pretendia a contratação do seguro, mas buscava apenas 

adquirir um aparelho celular no estabelecimento da ré. 3. Não há dúvida 

que a conduta da ré se mostrou abusiva ao impor ao autor aquisição de 

seguro indesejado, violando, portanto, o art. 39, inciso I do C.D.C. 4. O 

dano moral está inserido na própria ofensa, decorrente da gravidade do 

ilícito em si, em face da cobrança de valores incluídos na contratação 

realizada. 5. Quantum fixado em R$ 6.000,00 que comporta redução para 

R$ 3.000,00, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

03319392920148190001 RJ 0331939-29.2014.8.19.0001, Relator: JDS. 

DES. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 11/10/2015, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

15/10/2015 00:00) Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas 

e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se 

as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de serviços e a Reclamante como consumidora final. O artigo 

14, do CDC, preceitua que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

a sua fruição e riscos.” ( grifei e negritei). Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo fato de não ter 

se desincumbido de tal ônus, será responsabilizado pelos danos 

causados ao Reclamante. Notório pelos documentos acostados aos autos, 

verifico que apesar da promovida alegar que o debito é legitimo, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. 3.2. 

DANO MORAL Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral, por 

se tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, 

desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza compensatória, 

atenuando de maneira indireta as consequências da conduta praticada 

pela Reclamada, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo 

dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com as regras de 

experiência comum. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. E no caso entendo, que o fato da 

parte autora ter sido cobrada indevidamente por um serviço não solicitado 

e que não era de seu interesse, configura dano moral passível de 

indenização. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação 

Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 
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1999, p.279). (destaquei e negritei). Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de reparação 

moral, satisfazendo o caráter reparatório. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido TELEFONICA BRASIL S/A ao 

pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de dano 

moral, à parte autora ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES, em 

razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ) b) Mantenho os efeitos de tutela, tornando-os 

definitivos, a fim de determinar que a Reclamada abstenha-se de efetuar 

cobrança diversa do plano contratado pelo, sob pena de multa do dobro 

do valor cobrado indevidamente. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do 

Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CHARLES DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado, apenas apresentando 

documento de cessão de crédito. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Destarte, conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, configurada 

a falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 
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diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANNY RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VASCONCELOS DE SOUZA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012477-02.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ESPOSITO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 
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Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELA PEREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, onde verifico que são legitimas. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: DECLARAR a 

inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro improcedência 

do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS 94816794115 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo 

(ID 13769073). De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 
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9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE BARROS TAROZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que efetuou o cancelamento de seu plano de telefonia 

em novembro/2016, efetuando o pagamento da fatura de dezembro e de 

janeiro/2017, onde a ré aduziu que seria débitos remanescentes. No 

entanto, recebeu uma fatura de fevereiro no valor de R$220,36, e após 

ligar para a reclamada foi informado para desconsiderar a fatura, 

conforme protocolos informados, porém meses após depreendeu-se com 

seu nome negativado. O promovido apresentou sua contestação, 

alegando que a cobrança é devida oriunda de serviço utilizado, pugnando 

pela improcedência da inicial. Partindo para o julgamento, tenho que razão 

assiste a parte autora. Notório pelos documentos acostados aos autos, 

que a parte autora comprova o cancelamento dos serviços da reclamada, 

sendo que a ré não comprovou a utilização do serviço posterior ao mês de 

novembro, restando incontroverso que a inserção do nome da parte 

autora nos órgãos de negativação foi indevido e irregular. Com efeito, 

certo que a inserção nos órgãos de cadastros negativos ocorreu por 

culpa da autora, no entanto após liquidação da divida, é dever da 

reclamada promover a devida regularização, o que não o fez. Assim, a ré 

não foi capaz de apresentar fato apto a modificar ou extinguir o direito da 

autora. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter mantido 

negativado INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao 

SPC/SERASA/CARTÓRIO, já é suficiente para configurar o dano moral, 

pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o 

assunto: DANO MORAL - NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO 

EFETIVO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A 

indevida inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida 

inexistente, configura ilícito indenizável. 2. A condenação por dano moral 

independe de prova do prejuízo efetivo, por estar relacionado com a 

afetação do estado de espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio 

imaterial, haja vista a repercussão negativa derivada da injusta inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, 

o julgador deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e 

as possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor 

exagerado, a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para 

coibir novas ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 
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responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos de tutela, para: a) 

CONDENAR o promovido CLARO S/A.ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), à título de dano moral, à parte autora MAURO DE 

BARROS TARRAZO em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, aduzindo 

que na data de 17.03.2017, teve sua linha telefônica bloqueada, 

necessitando adquirir outro chip de telefonia, onde também teve bloqueado 

em 19.03.2017, pugnando pelo desbloqueio de sua linha e indenização por 

danos morais. A promovida apresentou sua contestação alegando que 

não houve indisponibilização do serviço, conforme extrato de ligações 

apresentados em anexo, pugnando pela improcedência da inicial. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Verifico 

pelos extratos de ligações apresentados pela reclamada, inclusive parte 

apresentada pela própria autora que nos dias 17, 18, 19, 20 (...) houve 

ligações e envios de mensagens, fazendo prova de que não houve 

bloqueio da linha, inclusive a primeira linha ao qual a autora aduz ter tido 

acesso somente até dia 17, possui registro até 19.03.2017. No caso, ainda 

que tenha ocorrido falhas do sinal de telefonia, o que não se discute nos 

autos, não é fato suficiente para ensejar abalo moral, sendo certo que as 

alegações da autora de que sua linha foi bloqueada foram modificados 

pela reclamada, que apresentou documento comprobatório suficiente da 

prestação do serviço devida. Verifico que a assinatura oposta no contrato 

apresentado pela reclamada é visivelmente diverso comparado ao 

documento original do autor apresentado na inicial. Sendo que o 

documento de identidade também apresentado com o contrato é muito 

antigo, não havendo semelhança com o autor. Desta forma, inexiste dever 

de indenizar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. a) Revogo os efeitos 

antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 
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regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO MOTA MARANHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FELIPE MOTA MARANHAO OAB - MT22119/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 
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situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA BORGES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA GAWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, apontando 

que por negligencia da requerida teve atraso em seu voo e extravio de 

bagagens, ainda que temporariamente, o que lhe gerou transtornos. 

Pleiteia danos materiais e morais. Em contestação, a requerida, em síntese, 

alega que não houve por parte da requerida nenhuma ação ilícita, que agiu 

de prontidão com a requerida lhe dando toda a assistência necessária. 

Refuta danos morais e pede improcedência. Indo para os contornos 

decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. 

Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para 

considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, 

aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões 

precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente a ocorrência dos fatos 

apontados, o que por certo lhe gerou diversos aborrecimentos. A ré, por 

sua vez, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo 

um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros 

documentos que isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de 

serviço deve ser reparado. Acerca dos danos materiais, entendo que é 

preciso reconhecer a presteza da requerida para recuperar a bagagem. 

Então entendo que os pleitos materiais devem ser embutidos na parte 

compensatória dos danos morais. Sobre os danos morais, em vista do 

evidente defeito na prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, 

entendo que devem ser procedidos. O atraso é coisa até mesmo confessa 

pela promovida, e o extravio da bagagem da mesma forma e confesso. 

Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 
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especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) rejeitar a pretensão de indenização por danos morais, 

entendendo que devem ser embutidos na parte compensatória dos danos 

materiais. d) condenar a promovida, a pagar à parte autora, em razão do 

ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

a título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PATRIK SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVONEI JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, Etc. 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Trata-se de AÇÃO COBRANÇA que traz no 

bojo da exordial parceria, feito pelo promovente em face da promovida, 

não pago, e que agora deseja a reparação civil. Por uma questão de 

ordem pública, o processo precisa ser chamado a ordem e extinto. 

Observe-se que o contrato é assinado em 2013 com vencimento final para 

01/2014. A ação somente foi ingressa em 10/2017. Cobrança de dívidas 

contratuais prescrevem na referencia trienal, coform art. 2016, § 3, II do 

digesto material civil. Nesse contexto, tratando-se de matéria de ordem 

pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, torna o dever de 

extinção configurado com veemência de cogência, devendo a ação ser 

extinta por uma questão de normatividade. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com amparo no Art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO SEJA declarado extinta, com resolução do mérito, a presente 

reclamação. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95. Sejam revogados eventuais efeitos antecipatórios ou 

diligencias deferidas. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT,30 de Jolho 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001792-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMAR RODRIGUES COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Ante a absoluta falta de provas, e 

a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO EVERALDO BOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 
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tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID LOPES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito proposta pelo promovente em face 

da parte promovida, alegando inserção indevida nos cadastros de 

inadimplentes. O promovido na contestação aduz que a parte autora não 

comprova qualquer inserção nos órgãos de proteção, pugnando pela 

improcedência a inicial. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho 

que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado 

nenhum documento comprobatório do incidente (extrato de negativação). 

Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula 

eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c danos morais proposta pelo 

promovente em face da parte promovida, alegando cobrança indevida. O 

promovido na contestação aduz que a parte autora não comprova 

qualquer cobrança indevida, pugnando pela improcedência a inicial. Tenho 

que analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não junta documentos que 

evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum documento comprobatório 

do incidente, sendo certo que o oficio apresentado e o boletim de 

ocorrência foram provas apresentadas pela parte autora, não existindo 

nenhuma prova de cobrança indevida. Ante a absoluta falta de provas, e a 

manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 
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Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Aduz a parte autora que 

contratou um empréstimo com encerramento em dez/2016, no entanto a 

reclamada continuou efetuando descontos, totalizando a quantia de R$ 

907,28. Em contestação a requerida em síntese, que houve a contratação 

normal, que no período de 08/2015 a 08/2016 não houve descontos, e por 

este motivo foi refinanciado, não havendo cobrança indevida. Indo para os 

contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de 

consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente 

para considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do 

autor, aplicando as devidas consequências. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Validamente, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que as cobranças 

posteriores ao prazo de finalização do contrato de empréstimo realizado 

com a reclamada são indevidas. Ora, a parte reclamada sem nenhuma 

dúvida é responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha 

em seu sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. 

Ressalte-se mais que a empresa responde pelas consequências 

gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco 

da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas, 

no caso que a cobrança do empréstimo ficou sem haver desconto por um 

período. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos 

jurisprudência no sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Quanto ao dano material, entendo 

devida a repetição do indébito que consiste em R$1.814,56, ante a 

cobrança indevida e injustificada. No que tange aos danos morais, 

reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) condenar a promovida a pagar à 

autora, em razão do desconto indevido, a quantia de R$ 1.814,56 (um mil, 

oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), a título de dano 

material, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da 

Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da citação 

válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA JULIANA FELIPE GUERREIRO MORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c indenização proposta pelo 

promovente em face da parte promovida, alegando inserção indevida nos 

cadastros de inadimplentes aduzindo que jamais contratou divida com a ré. 

A promovida em sua contestação aduz que a contratação foi devida, 

conforme documentos anexos, sendo idênticas as assinaturas da autora, 

pugnando pela improcedência da inicial. Tenho que analisando detidamente 

os autos, tenho que razão não assiste ao promovente. Com efeito, a parte 

autora afirma na inicial ter inicialmente entrado em contato com a ré onde 

teria enviado e-mail e também parcelado o débito em dez prestações, 
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porém por não existir contrato entendeu ser indevido o pagamento 

pugnando pela indenização moral. No entanto, o promovido apresentou 

áudios de gravações telefônicas, onde as informações apresentadas na 

inicial conferem, e ainda apresenta notas com assinaturas da parte autora 

idênticas aos documentos apresentados na inicial, sendo evidente a 

contratação. No caso, evidentemente a parte autora após suposta 

alegação da ré de que não teria o contrato da divida, buscou o judiciário a 

fim de ter o debito declarado indevido, no entanto, a reclamada fez prova 

da licita contratação. Superados o fato que o autor possuía um contrato 

com a Ré, e não comprovado o pagamento, forçoso reconhecer que a 

cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, 

nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Ante a absoluta falta de provas, e a 

manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pela promovente 

em face da promovida, alegando que foi compensado um cheque em sua 

conta, onde posteriormente efetuou o saque, no entanto, o banco 

promovido reverteu o debito em sua conta por insuficiência de fundos, 

demonstrando o falha na prestação do serviço. Em contestação a 

requerida em síntese, que o autor deveria ter esperado dois dias uteis 

para efetuar o saque do valor do deposito pelo cheque, pois este é o 

prazo para compensação do titulo, não podendo ser responsabilizada. 

Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação 

é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 

subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste parcial assiste à parte autora. Validamente, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

ter efetuado devidamente o saque do valor de um titulo (cheque) 

compensado em sua conta, e posteriormente o banco extornou o valor por 

insuficiência de fundos, deixando a conta bancária do autor negativa. Ora, 

a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema, pois apesar de 

aduzir que o autor deveria ter aguardado para efetuar o saque, fato é que 

caberia ao reclamado ter liberado a quantia somente após a analise do 

titulo, o que o fez, gerando todo os fatos aqui discutidos. No caso em 

apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, sendo certo que o valor já estava liberado 

quando foi sacado, restando evidente a falha bancária que não pode ser 

suportada pelo banco réu, revertendo a situação obrigacional do titulo, 

visto que cabe agora ao Banco reaver o valor com o titular do cheque em 

questão e não mais ao autor. Assim, diante da falha da prestação do 

serviço, declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 

Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em síntese, alega que na 

data de 22.10.2017, ocorreu a suspensão indevida e injustificada do seu 

fornecimento de energia, retornando somente dia 24.10.2017, conforme 

inúmeros protocolos de ligações, sendo que a falha ocorreu somente na 

sua residência, e a demora para restabelecimento ocorreu pela reclamada 

que demorou para atender a solicitação do autor. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que não resta comprovado os 

danos morais, que não foi provado a suspensão do fornecimento, 

pugnando pela improcedência da inicial. Partindo para o julgamento, tenho 

que razão assiste a parte autora. Notório a hipossuficiencia da parte 

autora diante da reclamada e pelos documentos anexados aos autos, 

inclusivo e protocolos de ligações que não foram apresentados pela 

reclamada, forçoso reconhecer que a interrupção do serviço ocorreu, 

restando evidente a falha na prestação do serviço da reclamada. Em que 

pese as alegações da Reclamada, ainda que a causa do defeito tenha se 

originado por força maior, seja uma chuva, ou um curto circuito, evidente 

que a concessionária tem o dever de manter a rede elétrica funcionando, 

sendo assim, após a solicitação do reparo, a ausência de prestação do 

serviço de manutenção a rede elétrica do consumidor enseja sim 

indenização, seja ela moral ou material. Nesta senda, aplica-se à ré a 

teoria da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da 

CF/88, de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada 

caso restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano 

e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura de energia 

anexa à inicial) e elenca na inicial o sofrimento causado pela falta de 

energia. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. Deste modo, 

recai sobre a concessionária reclamada o ônus de demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a 

interrupção de energia pelo longo periodo. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Não havendo pedido de danos 

materiais deixo de analisá-los. 3. DANOS MORAIS No que tange aos danos 

morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de consumo 

essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou 

ausência de seu fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e 

quando superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu,pela interrupção da energia, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. 

SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação 

do recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do 

STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 

RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 

16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 

26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E 

DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos 

MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão 

de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 

do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido 

omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 

284/STF. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de 

convicção do autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que 

procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao 

assentar que a quantia fixada está em consonância com a extensão do 

dano causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o 

referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade 

extracontratual do Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de 

que os juros de mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, 

e não da citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$9.000,00 (nove mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao 

pagamento da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), à título de dano 

moral, à parte autora LUIZ ANTONIO DA SILVA, em razão do ato ilícito 

cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000910-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UNICO - UNIAO DE CURSOS EDUCACIONAIS DO CENTRO OESTE LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELI FERNANDA CARELLI OAB - MT0016054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001714-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO OLIVEIRA LEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 
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probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, o valor estampado nas cártulas, conforme pedido exordial, 

atualizado pelo INPC desde a data em que deveria ser pago, e com 

incidência de 1% a partir da citação. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001718-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCLESIA JUSTINA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, o valor estampado nas cártulas, conforme pedido exordial, 

atualizado pelo INPC desde a data em que deveria ser pago, e com 

incidência de 1% a partir da citação. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE OLIVEIRA LITRAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W K AGUIAR AMUI - ME (REQUERIDO)

SANDRA DE AGUIAR AMUI (REQUERIDO)

YAN AGUIAR AMUI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, Etc. 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Trata-se de AÇÃO COBRANÇA que traz no 

bojo da exordial parceria, feito pelo promovente em face da promovida, 

não pago, e que agora deseja a reparação civil. Por uma questão de 

ordem pública, o processo precisa ser chamado a ordem e extinto. 

Observe-se que o contrato é assinado em 2013 com vencimento final para 

01/2014. A ação somente foi ingressa em 10/2017. Cobrança de dívidas 

contratuais prescrevem na referência trienal, conforme art. 2016, § 3, V 

do digesto material civil. Nesse contexto, tratando-se de matéria de ordem 

pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, torna o dever de 

extinção configurado com veemência de cogência, devendo a ação ser 

extinta por uma questão de normatividade. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com amparo no Art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil, 
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SUGIRO SEJA declarado extinta, com resolução do mérito, a presente 

reclamação. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95. Sejam revogados eventuais efeitos antecipatórios ou 

diligencias deferidas. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT,30 de Julho 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001528-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização 

proposta pela promovente em face da promovida., alegando que teve sua 

conta poupança cancelada unilateralmente pelo Banco réu. Em 

contestação a requerida em síntese, alega que a conta foi cancelada por 

ficar nove meses sem movimentação, e que não havia valores 

depositados, como aduzido pelo autor, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito, refutando os danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que teve sua conta cancelada, por atitude 

ilegal do promovido, visto que não solicitou o cancelamento e movimentava 

sua conta quando necessário. Ora, a parte reclamada sem nenhuma 

dúvida é responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha 

em seu sistema, sendo certo que o simples fato do autor estar sem 

movimentar sua conta bancária por algum período não é suficiente para 

desativar/cancelar sua conta, sendo evidente a atitude indevida da ré. E 

ainda, pelos extratos apresentados, verifica-se que o autor possuía pouco 

mais de R$6,00 em sua conta, comprovando suas alegações. Logo, 

comprovada que a atitude da reclamada foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para DETERMINAR que o banco réu ative a 

conta poupança da parte autora, por inexistir motivos para seu 

cancelamento. b) condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato 

ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de dano 

moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 

362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da citação válida. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

energisa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com indenização proposta pela promovente em face da promovida., 

alegando que recebeu uma fatura (janeiro/2017) no valor de R$2.870,00, 

sendo que a média de consumo era de R$300,00. A promovida apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer a audiência e apresentar 

contestação, o que incorre na sua revelia. Indo para os contornos 

decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. 

Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para 

considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, 

aplicando as devidas consequências. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 

parcial assiste à parte autora. Pois bem, verifico que pelos documentos 

anexados à inicial, que o autor não estava presente no momento das 

vistorias, bem como, não foi apresentado nenhum motivo justificável pela 

cobrança do valor excessivo na fatura do autor, tendo em vista que a 

simples alegação de defeito não é suficiente para aplicar penalidades ao 

autor. É certo que as concessionárias são obrigadas a prestar um serviço 

eficiente e adequado, a teor do que dispõe o artigo 37 da Constituição 

Federal e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Havendo defeito no 

medidor a concessionária deve detectar o problema no menor prazo 

possível e sanar a irregularidade, assumindo o ônus do mau 

funcionamento de equipamento que lhe pertence. Dessa forma, não 

comprovado que o consumidor utilizou todo consumo informado, não é 
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justo que o mesmo pague pelo erro da Reclamada. Assim, deve o valor da 

em discussão ser declarado inexistente. 3.2. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. 

Havendo o ato ilícito, e verificado que a concessionária atua de forma 

ilegal e abusiva para obter pagamento de suposto débito pretérito 

coagindo o usuário ao pagamento, sob pena de suspensão do 

fornecimento de energia e negativação indevida, no caso dos autos, o 

prejuízo moral sofrido pela parte Reclamante é inconteste. Sobre o 

assunto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

LIGHT. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA 

ASSINADA PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CONFIGURADOS. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Prova pericial 

contundente ao afirmar que as faturas dos meses de setembro/2005 a 

agosto/2008 não condizem com a média de energia elétrica consumida na 

residência da autora/apelada. Com acerto, a sentença condenou a 

ré/apelante ao pagamento de danos materiais consistentes na devolução 

dos valores que ultrapassaram a 171 Kwh/mês no período impugnado. 2. 

A autora foi compelida pela ré a assinar termo de confissão de dívida, 

para evitar a interrupção de serviço essencial. 3. Dever de indenizar 

decorrente da falha na prestação do serviço. 4. Juros moratórios 

contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e da recente 

jurisprudência do STJ. 5. Precedentes do STJ e do TJRJ. 6. Manutenção da 

sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00030712320088190067 RJ 0003071-23.2008.8.19.0067, Relator: DES. 

MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 09/10/2013, VIGÉSIMA 

PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 06/12/2013 16:20) 

Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da 

reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo 

moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$9.000,00 (nove mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011228-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA OZORES MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, o valor estampado no pedido exordial, atualizado pelo INPC desde 

a data em que deveria ser pago, e com incidência de 1% a partir da 

citação. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BORGES MACENA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 171 de 1001



análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EGINA TEIXEIRA LINO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARDAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANCAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCEANE RAMOS PARREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC LOJA BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. A explicação de esquecer 

Voucher não é uma explicação plausível com os incidentes narrados, em 

tempos de redes sociais e tantas facilidades de comunicação. Ante a 

absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de 

Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRIA PEREIRA BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELTINO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SOUZA SOBRINHO OAB - MT22968/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 
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Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Julho de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011030-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Ante a absoluta falta de provas, e 

a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002142-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE CARBONI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 
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contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que contratou um plano de telefonia da ré pelo valor de 

R$29,90, no entanto as faturas foram cobradas duas faturas no valor de 

R$49,90, e apesar de todo esforço do autor, inclusive dirigindo-se ao 

PROCO para restituir as quantias, restou prejudicado. O promovido 

apresentou sua contestação, impugnando genericamente as alegações do 

autor, que inexiste dever de indenizar, mas não comprova a devolução 

dos valores conforme pactuado no PROCON. Partindo para o julgamento, 

tenho que razão assiste a parte autora. Com efeito, a regra do Código de 

Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Pois bem, quanto aos serviços descritos pela autora, não há prova 

nos autos de que o Reclamante tenha solicitado os serviços no valor 

cobrado, sendo evidente a falha da prestação do serviço do ré, que oferta 

um plano e cobra por outro. Temos por regra, que a responsabilidade 

pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece 

diretamente ou disponibiliza os seus produtos. De efeito, à hipótese em 

testilha aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a 

Reclamada como fornecedora de serviços e a Reclamante como 

consumidora final. O artigo 14, do CDC, preceitua que: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre a sua fruição e riscos.” ( grifei e negritei). Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo 

fato de não ter se desincumbido de tal ônus, será responsabilizado pelos 

danos causados ao Reclamante. 3.2. DANO MORAL Ressalte-se que, 

para a caracterização do dano moral, por se tratar de algo imaterial, 

conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, desnecessária a prova 

de prejuízo, pois possui natureza compensatória, atenuando de maneira 

indireta as consequências da conduta praticada pela Reclamada, 

afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo dano, pois isso 

decorre do próprio fato, de acordo com as regras de experiência comum. 

Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. É pacífico na nossa jurisprudência que o dano 

moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. E no caso entendo, que o fato da parte autora ter sido cobrada 

indevidamente por um serviço não solicitado e que não era de seu 

interesse, configura dano moral passível de indenização. Quanto ao valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e 

negritei). Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais) a titulo de reparação moral, satisfazendo o 

caráter reparatório. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) 

reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a 

(s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc, declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) Como 

consequência do pedido anterior DETERMINO que a ré restabeleça o 

serviço do autor na antiga modalidade utilizada (Pré-paga), considerando a 

impossibilidade de disponibilizar o plano no valor pretendido pelo autor. 

c)CONDENAR o promovido OI S/A ao pagamento da quantia de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), à título de dano moral, à parte autora MAURICIO 

HENRIQUE, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) d) Deixo de CONDENAR a ré em 

danos materiais, considerando que o valor dos danos morais já abarcam 

ambos valores. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito com indenização proposta pelo 

promovente em face da parte promovida, alegando inserção indevida em 

órgãos de inadimplentes em razão da divida estar quitada. A promovida 

apresentou sua contestação alegando que a autora não comprova o 

pagamento visto que os documentos apresentados estão ilegíveis, 

pugnando pela improcedência da inicial. Tenho que analisando detidamente 

os autos, tenho que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) 

alega danos, mas não junta documentos que evidenciam sua formula. Não 

foi juntado nenhum documento comprobatório do incidente, visto que os 

comprovantes anexados estão totalmente apagados não podendo afirmar 

que correspondem a algum pagamento de divida. Ante a absoluta falta de 

provas de quitação da divida discutidas, e a manifesta inadequação da 

fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENY CRISTINA LIMA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança proposta pela promovente 

em face da promovida. Apesar de devidamente intimada, a reclamada não 

compareceu na audiência e não apresentou contestação o que incorre na 

sua revelia. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, a presente cobrança se baseia em titulo licito, devidamente 

assinado, e diante da ausência de manifestação da ré, forçoso 

reconhecer os argumentos trazidos pela autora, o que merece 

procedência. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a promovida a 

pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 1.653,91 

(um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), a 

título de dano material, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 
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existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Importante ressaltar que a parte autora comprovou que discute 

judicialmente as demais negativações em seu nome. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011140-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA TEIXEIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil(contrato 

assinado) a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 
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relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERREIRA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência com indenização proposta pelo promovente em face da parte 

promovida, alegando inserção indevida nos cadastros de inadimplentes. A 

promovida apresentou sua contestação aduzindo que o objeto da 

negativação é de uma compra realizada pela autora em uma de suas lojas, 

e que existe vinculo contratual com a empresa desde 2014, conforme 

proposta de adesão de cartão em anexo, não podendo alegar 

desconhecimento do débito. Tenho que analisando detidamente os autos, 

tenho que razão não assiste ao promovente. No caso, verifico que a parte 

autora em impugnação confirma o fato de que adquiriu produto na 

empresa Studio Z, não apresentando no entanto o comprovante de 

pagamento da divida. O (a) autor (a) alega danos, mas não junta 

documentos que evidenciam sua formula, restando evidente que a 

negativação foi devida, sendo que apesar da autora alegar 

desconhecimento da proposta assinada, as assinaturas são idênticas, e 

somadas aos demais argumentos trazidos na contestação, é evidente a 

origem licita da divida. Ante a absoluta falta de provas, visto que a autora 

não trouxe os autos o comprovante de pagamento da divida em 

discussão, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência 

é o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDA JOANA PANIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

visto que possui registrada a UC (6/2562790-2), e desconhece a UC 

(6/2601435-7), objeto da negativação. No caso, verifica-se que o 

endereço de ambas é o mesmo, não podendo valer-se a promovida desse 

argumento para descaracterizar da ilicitude de seu ato, e ainda 
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considerando que o tempo de permanência desta unidade em discussão 

perdurou-se apenas 04 meses, resta evidente que houve o lançamento 

indevido desse cadastro em nome da autora. Ora, a parte reclamada sem 

nenhuma dúvida é responsável pelo dever de cautela e de verificar 

eventual falha em seu sistema de concessão de crédito e inscrição de 

dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde pelas consequências 

gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco 

da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos 

jurisprudência no sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

visto que possui registrada a UC (6/2529704-5), e desconhece a UC 

(6/22529705-2), objeto da negativação, onde acabou efetuando o 

pagamento de dois boletos indevidamente. No caso, verifica-se que o 

endereço de ambas é o mesmo, não podendo valer-se a promovida desse 

argumento para descaracterizar da ilicitude de seu ato, e ainda 

considerando que o tempo de permanência desta unidade em discussão, 

resta evidente que houve o lançamento indevido desse cadastro em nome 

da parte autora. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 
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CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) Ainda promova o cancelamento da UC 

(6/22529705-2, por ser de origem desconhecida. d) condenar a promovida 

a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência 

de juros de 1% a partir da citação válida. e) Deixo de condenar a 

reclamada em danos materiais, por inserir no valor do dano moral a 

respectiva quantia apta a reparar o prejuízo do autor. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito, efetuando cobrança através de 

contrato de cessão. Que não fez prova e por isso refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, imputando que 

a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. Ora, a parte 

reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de cautela e de 

verificar eventual falha em seu sistema de concessão de crédito e 

inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde pelas 

consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável 

teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos 

de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito é medida que 

se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 
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sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000398-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENEAMITO BORGES MORAIS DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas, visto que o comprovante de 

pagamento da divida apresentado pelo autor é valido, e portanto evidente 

que a cobrança é indevida. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito é medida que 

se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 
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do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011252-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Ante a absoluta falta de provas, e 

a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BOENO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIL MOTORS LTDA (REQUERIDO)

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ANTONIO DA SILVA OAB - GO30560 (ADVOGADO)

PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR OAB - GO26608 (ADVOGADO)

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

ANA PAULA DA COSTA SA OAB - RJ104455 (ADVOGADO)

ERIK GUEDES NAVROCKY OAB - SP0240117A (ADVOGADO)

EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE OAB - SP174081 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002116-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Ante a absoluta falta de provas, e 

a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 
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lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001452-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RUAS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, observo que o 

autor indica um endereço do requerido na peça de ingresso, e na ultima 

interlocutória informa que o autor mudou-se para fazer medicina, não 

indicando seu novo endereço. Nesta esfera não é possível a sequência 

do processo, sem intimação da outra parte, e não é permitido recursos de 

citação ficta, como a citação editalícia, por exemplo, de modo que se 

efetivado medidas constritivas estas correm o risco de serem inócuas (até 

porque se configuraria na prática penhora arrestiva, não compatível com o 

sistema dos juizados). 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) 

determinar ao autor que apresente o endereço do requerido, em até 10 

(dez) dias, no local em que informa ter-se mudado para cursar medicina, 

sob pena de abando, ou ser rejeitada a inicial por não enquadramento no 

sistema desta esfera singela, pelos elementos alhures denotados. 

Vencido o prazo, com ou sem resposta, voltem os autos imediatamente 

conclusos para sentença ou decisão. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011255-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TAKEYOSHI ICHIKAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO VIEIRA CASTRO OAB - SC0048689A (ADVOGADO)

JONAS SANTANA PEREIRA OAB - SC0037256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. De fato, se houve recusa de 

transferência por motivo de Recall, este incidente não é previsto na 

legislação como fator impeditivo, de modo então que o ato ilícito é reputável 

ao órgão de transito. Também não existe prova cabal da recusa 

sistemática da requerida em realizar o Recall, até porque quando a 

concessionária se mobiliza para lançar no sistema tal intercorrência, 

demostra zelo na relação de consumo e intenção de realizar o serviço de 

modo gratuito. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação 

da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WA UTOMOTSI E OMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante 

intento meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam 

única e exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso 

vertente. 3- Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com 

a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a 

fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 
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razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 9- 

Intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO TSI REME WATU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante 

intento meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam 

única e exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso 

vertente. 3- Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com 

a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a 

fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 8- 

Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011141-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PETSIMATSA TOWARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante 

intento meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam 

única e exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso 

vertente. 3- Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com 

a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a 

fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 8- 

Intime-se. 9- Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PAINHAWERE BUMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante 

intento meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam 

única e exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso 

vertente. 3- Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com 

a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a 

fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 8- 

Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011086-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEDZU ABHO ODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante 

intento meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam 

única e exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso 

vertente. 3- Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com 

a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a 

fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 8- 

Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011084-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA WA UTOMODZA ITIPE WADZEREPRUWE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante 

intento meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam 

única e exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso 

vertente. 3- Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com 

a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a 

fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 8- 

Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011087-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUZERI REWANARI O A EDZANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante 

intento meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam 

única e exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso 

vertente. 3- Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com 

a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a 

fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 8- 

Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011089-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE TSINHOTSE EWATSUI O UREBETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 185 de 1001



resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante 

intento meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam 

única e exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso 

vertente. 3- Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com 

a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a 

fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 8- 

Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010187-48.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILDNEIS LACERDA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (EXECUTADO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RAPHAELA YUNNA TORRES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de embargos manejados pela requerida BRINK´S SEGURANÇA 

E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, colimando erro material da decisão 

deitada no bojo dos autos, pugnando pela sua retificação. 2- Vieram 

conclusos. 3- É o relatório em apertada síntese. Decido. 4- No tocante ao 

erro material aventado em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que se trata de matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1022, do instrumento adjetivo civil: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

requerimento; III – corrigir erro material. (GRIFOS NOSSOS) 5- O eminente 

e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos 

embargos de declaração mencionando que: “Se o caso é omissão, o 

julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, 

escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o 

decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual 

civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 

44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- No caso vertente os embargos 

foram manejados “contra” decisão contaminada por erro material, assim 

sendo, com esteio no artigo 1.022, III do códex processual civil, CONHEÇO 

do presente “recurso”, passando doravante a verificar o lapso levantado. 

7- Com razão a parte embargante, vez que a decisão se reporta a 

restituição de valores pagos a título de preparo recursal, mencionando 

numeração divergente da movimentação correta, assim sendo, ACOLHO 

os embargos, suprindo a contradição arguida para o fim de retificar erro 

material contido na decisão identificada pelo n° 10209320, alterando seu 

conteúdo nas configurações atuais do Sistema PJE que passa a ter o 

seguinte teor: 1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. 2- Em 

cumprimento ao Provimento N.º 02/2009-CGJ, DEFIRO pleito elaborado pelo 

patrono que representa os interesses da parte requerida BRINK'S 

SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, devendo a Secretaria 

proceder conforme exposto no item 5.9.5.2, eis porque DETERMINO 

expedição de ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

FUNAJURIS, para que seja efetuada a restituição dos valores pagos a 

título de preparo recursal conforme guias juntadas nos eventos 10189972, 

10190036, 10190048 e 10190050, informando os dados do recorrente 

contidos em petitório acostado aos autos, onde deverá ser creditado o 

valor a ser restituído. 3- Atente-se a Secretaria para as exigências 

contidas no item 5.9.5.3 do referido provimento, expedindo-se o 

necessário. 4- Cumpra-se 8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

LINCOLN HEIMAR SAGGIN SOBRINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados por LINCOLN 

HEIMAR SAGGIN SOBRINHO, onde colima retificação da decisum que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial após 

reconhecimento do instituto da revelia por ausência de apresentação 

tempestiva de contestação. 2- Pois bem, uma simples olhadela para o 

recurso denota seu flagrante intento meramente modificativo, vez que os 

embargos em apreço colimam única e exclusivamente debater a decisão, 

denotando seu caráter infringente, onde a parte não postula imiscuir o 

decisum de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, 

efeito este admissível somente em hipóteses excepcionais que não se 

apresentam no caso vertente. 3- Cumpre-me elucidar que, estando a parte 
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em desacordo com a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio 

do recurso próprio a fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas 

hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for 

corrigida, naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela os argumentos aventados pela parte 

embargante não podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se 

infere não merecer acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por 

ser matéria de recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração 

tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

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

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

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

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 8- 

Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001099-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO REGGIS DA SILVA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

ILMAR ODA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento 

meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater mais uma vez a sentença, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir a sententia de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se apresenta no 

caso vertente, pois se a parte não está resignada com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela a 

“omissão ou obscuridade” aventada pela parte embargante não existe, 

mas sim juízo de valor diverso do que ela pretendia fosse dado aos seus 

argumentos, donde se infere não merecer acolhida o requerimento em 

testilha. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

requerimento; III – corrigir erro material;” 2. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “ Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 3. Ad argumentandum não se pode perder de vista que 

segundo os ensinamentos de Yussef Said Cahali, o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada por outros 

recursos e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser 

rechaçado o recurso em tela. No caso vertente desnecessário a este juízo 

exaurir todas as teses grafadas pelas partes, sendo pacífico na 

jurisprudência pátria que basta o julgado sustentar-se em um único 

argumento para sua validade, não reclamando à apreciação de todos os 

tópicos bradados pelos litigantes. 4. Desta forma torna-se nítido que a 

matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta via, já 

que não se encontra amparada por nenhuma daquelas situações 

preconizadas no art. 1.022, do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em 

rusga é de cunho meritório não havendo permissão para retificações 

substanciais no recurso manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido 

provimento. 5. Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não 

colimando um provimento integrativo-retificador, RECEBO, pois 

tempestivos, mas NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma obscuridade ou omissão na sentença embargada, 

notadamente quando a decisão se fundamentou em argumento que se 

presta para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 
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havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011798-02.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEY NEVES DIAS INEZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO ALVES MATOS FILHO OAB - GO0036848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

NILDA BENITES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010879-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMES PEDRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

2. Perscrutando o feito observa-se em andamentos pretéritos que já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, restando inócuas 

as tentativas. 3. Assim sendo, verifica-se estar o feito permeado por 

causa uma causa de extinção, consistente na ausência de bens passíveis 

de constrição judicial, incidindo a disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995. 4. Frente ao exposto e considerando a inexistência de bens 

penhoráveis em nome da parte executada, com base no art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o presente processo. 5. Saliento para a 

parte exequente que se porventura encontrar bens da parte executada 

passíveis de constrição judicial, poderá, levando-se em consideração que 

os autos tramitam na forma eletrônica, requerer apenas e tão somente o 

desarquivamento do processo, com a continuidade dos atos 

expropriatórios. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA BEZERRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012824-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSAIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, em conjunto com o art. 

38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, I do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinto o processo, tendo em vista o integral cumprimento da obrigação, 

DECLARANDO EXTINTO o feito em apreço, o que faço com esteio nos 

arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 3. Publique-se. 4. 

Registre-se. 5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011321-47.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RIBEIRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Após acurada leitura dos autos observo já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, ao passo que 

também já foi tentada a penhora, avaliação e remoção na residência da 

parte executada, restando inócuas todas as tentativas. 3. Assim sendo, 

verifica-se estar o feito permeado por causa uma causa de extinção, 

consistente na ausência de bens passíveis de penhora, incidindo a 

disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, também aplicável na fase 

de cumprimento de sentença nos termos do ENUNCIADO 75 do FONAJE: 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). 4. Frente ao exposto e considerando a inexistência de bens 

penhoráveis em nome da parte executada, com base no art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o presente processo, sem embargo da 

parte exequente requerer o desarquivamento do feito acaso tenha notícias 

de bens passíveis de constrição judicial em poder da parte executada. 

Com fulcro na inteligência extraída do art. 782, §3°, do CPC c/c Enunciado 

75 do FONAJE, DEFIRO o pedido para inscrição do nome da parte 

executada no SPC, entregando-se a secretaria certidão de crédito ao 

procurador da parte exequente para que providencie a conclusão do ato, 

cuja responsabilidade da negativação será exclusivamente da parte 

exequente. 5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012364-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRON MANOEL DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NALCA CORPORE TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CORREA CASSILLA OAB - SP0294161A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em um de seus primeiros artigos o 

referido código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir e dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARANDO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Por fim, no que se refere ao pedido de suspensão 

do feito até o cumprimento da avença, de bom alvitre registar que os autos 

tramitam na forma digital, de tal sorte que se ocorrer eventual 

descumprimento do acordo bastará apenas e tão somente as partes 

pugnarem pelo desarquivamento do processo, eis porque, o INDEFIRO. 6. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCIJANE MOURA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente, cumpre destacar que são condições para o exercício do 

direito de ação a possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse 

de agir. 2. Acerca das condições da ação, preleciona J. E. Carreira Alvim: 

“A ação depende, por isso, para existir, de alguns requisitos constitutivos, 

chamados condições da ação, que são: o interesse de agir, a legitimação 

e possibilidade jurídica. São estes os requisitos de existência da ação, e, 

portanto, preliminares ao exame do mérito. Somente quando concorrerem 

estas condições, considera-se existente a ação e surge para o juiz o 

dever de prover (decidir) sobre a demanda, para acolhê-la ou rejeitá-la. 

Por isso, podem ser definidos como ‘condições de admissibilidade do 

provimento sobre a demanda, ou seja, como condições essenciais para o 

exercício da função jurisdicional, em face de um caso concreto deduzido 

em juízo’” (sic -Elementos de Teoria Geral do Processo, 7ª ed., 1999, p. 

120/121). 3. Sobre a questão nos ensina Humberto Theodoro Júnior: “Por 

conseguinte, à falta de uma condição da ação, o processo será extinto, 

prematuramente, sem que o estado dê resposta ao pedido de tutela 

jurídica do autor, isto é, sem julgamento do mérito (art. 267, VI). Haverá 

ausência do direito de ação, ou, na linguagem corrente dos 

processualistas, ocorrerá carência de ação.” 4. De mais a mais, as 

condições da ação constituem-se em matéria de ordem pública, que 

podem ser apreciadas e conhecidas pelo magistrado de ofício, a qualquer 

tempo, sendo que se no caso concreto ficar cabalmente demonstrada a 

ausência de qualquer das referidas condições, o juiz deve agir 

imediatamente, evitando-se assim a continuidade de uma demanda 

culminada por um vício insanável, impeditivo do exame do mérito. 5. O 

Estado-Juiz e a sociedade têm o interesse na rápida e justa composição 

dos litígios, evitando-se a eternização das demandas, pois só assim a 

pacificação social, escopo máximo da jurisdição, será efetivamente 
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alcançada. Por isso, presente uma questão de ordem pública, que na 

verdade inviabiliza a discussão de mérito, deve o juiz proceder 

imediatamente à extinção do processo, não sendo lógico e razoável que 

se aguarde um futuro, incerto e principalmente inválido acordo entre as 

partes. 6. No caso em apreço, das manifestações e documentos 

colacionados nos autos, vislumbra-se que a parte executada não possui 

relação jurídica com a ora exequente, notadamente pelo fato de que o 

contrato foi celebrado entre a pessoa de Evellyn Martins Pinheira e o 

Centro de Ensino de Idiomas de Barra do Garças, de tal sorte que aquela é 

a legitimada para figurar no polo passivo da presente execução. Com 

efeito, não seria viável nem mesmo a emenda da inicial, pois a contrante 

Evellyn Martins Pinheiro é menor de idade, portanto, não pode ser parte 

nos juizados especiais. 7. Forte nestas razões, observando que a 

legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e 

a todo e qualquer tempo, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, VI, do Digesto Processual 

Civil. 8. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios. 9. 

Publique-se, registre-se, intime-se. 10. Não havendo manifestações, após 

o trânsito em julgado, arquive-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000773-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALLINKA SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente, cumpre destacar que são condições para o exercício do 

direito de ação a possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse 

de agir. 2. Acerca das condições da ação, preleciona J. E. Carreira Alvim: 

“A ação depende, por isso, para existir, de alguns requisitos constitutivos, 

chamados condições da ação, que são: o interesse de agir, a legitimação 

e possibilidade jurídica. São estes os requisitos de existência da ação, e, 

portanto, preliminares ao exame do mérito. Somente quando concorrerem 

estas condições, considera-se existente a ação e surge para o juiz o 

dever de prover (decidir) sobre a demanda, para acolhê-la ou rejeitá-la. 

Por isso, podem ser definidos como ‘condições de admissibilidade do 

provimento sobre a demanda, ou seja, como condições essenciais para o 

exercício da função jurisdicional, em face de um caso concreto deduzido 

em juízo’” (sic -Elementos de Teoria Geral do Processo, 7ª ed., 1999, p. 

120/121). 3. Sobre a questão nos ensina Humberto Theodoro Júnior: “Por 

conseguinte, à falta de uma condição da ação, o processo será extinto, 

prematuramente, sem que o estado dê resposta ao pedido de tutela 

jurídica do autor, isto é, sem julgamento do mérito (art. 267, VI). Haverá 

ausência do direito de ação, ou, na linguagem corrente dos 

processualistas, ocorrerá carência de ação.” 4. De mais a mais, as 

condições da ação constituem-se em matéria de ordem pública, que 

podem ser apreciadas e conhecidas pelo magistrado de ofício, a qualquer 

tempo, sendo que se no caso concreto ficar cabalmente demonstrada a 

ausência de qualquer das referidas condições, o juiz deve agir 

imediatamente, evitando-se assim a continuidade de uma demanda 

culminada por um vício insanável, impeditivo do exame do mérito. 5. O 

Estado-Juiz e a sociedade têm o interesse na rápida e justa composição 

dos litígios, evitando-se a eternização das demandas, pois só assim a 

pacificação social, escopo máximo da jurisdição, será efetivamente 

alcançada. Por isso, presente uma questão de ordem pública, que na 

verdade inviabiliza a discussão de mérito, deve o juiz proceder 

imediatamente à extinção do processo, não sendo lógico e razoável que 

se aguarde um futuro, incerto e principalmente inválido acordo entre as 

partes. 6. No caso em apreço, das manifestações e documentos 

colacionados nos autos, vislumbra-se que a parte executada não possui 

relação jurídica com a ora exequente, notadamente pelo fato de que o 

contrato foi celebrado entre a pessoa de Bruna Rodrigues Ribeiro Silva e o 

Centro de Ensino de Idiomas de Barra do Garças, de tal sorte que aquela é 

a legitimada para figurar no polo passivo da presente execução. Com 

efeito, não seria viável nem mesmo a emenda da inicial, pois a contrante 

Bruna Rodrigues Ribeiro Silva é menor de idade, portanto, não pode ser 

parte nos juizados especiais. 7. Forte nestas razões, observando que a 

legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e 

a todo e qualquer tempo, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, VI, do Digesto Processual 

Civil. 8. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios. 9. 

Publique-se, registre-se, intime-se. 10. Não havendo manifestações, após 

o trânsito em julgado, arquive-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000779-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE COSTA E JACARANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente, cumpre destacar que são condições para o exercício do 

direito de ação a possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse 

de agir. 2. Acerca das condições da ação, preleciona J. E. Carreira Alvim: 

“A ação depende, por isso, para existir, de alguns requisitos constitutivos, 

chamados condições da ação, que são: o interesse de agir, a legitimação 

e possibilidade jurídica. São estes os requisitos de existência da ação, e, 

portanto, preliminares ao exame do mérito. Somente quando concorrerem 

estas condições, considera-se existente a ação e surge para o juiz o 

dever de prover (decidir) sobre a demanda, para acolhê-la ou rejeitá-la. 

Por isso, podem ser definidos como ‘condições de admissibilidade do 

provimento sobre a demanda, ou seja, como condições essenciais para o 

exercício da função jurisdicional, em face de um caso concreto deduzido 

em juízo’” (sic -Elementos de Teoria Geral do Processo, 7ª ed., 1999, p. 

120/121). 3. Sobre a questão nos ensina Humberto Theodoro Júnior: “Por 

conseguinte, à falta de uma condição da ação, o processo será extinto, 

prematuramente, sem que o estado dê resposta ao pedido de tutela 

jurídica do autor, isto é, sem julgamento do mérito (art. 267, VI). Haverá 

ausência do direito de ação, ou, na linguagem corrente dos 

processualistas, ocorrerá carência de ação.” 4. De mais a mais, as 

condições da ação constituem-se em matéria de ordem pública, que 

podem ser apreciadas e conhecidas pelo magistrado de ofício, a qualquer 

tempo, sendo que se no caso concreto ficar cabalmente demonstrada a 

ausência de qualquer das referidas condições, o juiz deve agir 

imediatamente, evitando-se assim a continuidade de uma demanda 

culminada por um vício insanável, impeditivo do exame do mérito. 5. O 

Estado-Juiz e a sociedade têm o interesse na rápida e justa composição 

dos litígios, evitando-se a eternização das demandas, pois só assim a 

pacificação social, escopo máximo da jurisdição, será efetivamente 

alcançada. Por isso, presente uma questão de ordem pública, que na 

verdade inviabiliza a discussão de mérito, deve o juiz proceder 

imediatamente à extinção do processo, não sendo lógico e razoável que 

se aguarde um futuro, incerto e principalmente inválido acordo entre as 

partes. 6. No caso em apreço, das manifestações e documentos 

colacionados aos autos, vislumbra-se que a parte executada não possui 

relação jurídica com a ora exequente, notadamente pelo fato de que o 

contrato foi celebrado entre a pessoa de Thais Helena Jacaranda Melo e o 

Centro de Ensino de Idiomas de Barra do Garças, de tal sorte que aquela é 

a legitimada para figurar no polo passivo da presente execução. 7. Forte 

nestas razões, observando que a legitimidade é matéria de ordem pública 

que pode ser conhecida de ofício e a todo e qualquer tempo, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento do seu mérito, consoante os termos 

do art. 485, VI, do Digesto Processual Civil. 8. Sem custas ou condenação 

em honorários advocatícios. 9. Publique-se, registre-se, intime-se. 10. Não 

havendo manifestações, após o trânsito em julgado, arquive-se. 11. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011250-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE LEAL SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 057/2018/DF

A DOUTORA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUÍZA DE DIREITO E 

DIRETOR A DO FORO DA COMARCA CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria nº. 029/2014-DF, que designou a servidora GISLENE 

GOMES FERNANDES, Analista Judiciária, matrícula 3274, para exercer o 

cargo de Gestor Judici ário na 2ª Secretaria Cí vel desta Comarca, a parti r 

desta data.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

 Cáceres, 31 de j ulho de 2018.

 Hanae Yamamura de Oliveira

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002878-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002878-50.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CLEIDINEIA BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: FRANCISCO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Interdição c/c Liminar proposta por Cleidineia Batista da Silva que 

objetiva a interdição de Francisco da Silva. Narra a Requerente, em 

síntese, ser filha do interditando Francisco da Silva, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID G621, K 103 e G682.2. Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. Francisco da Silva impossibilita-o de reger 

sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer 

cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 

reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a 

Requerente deseja se tornar curadora especial desta para prestar-lhe a 

assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a interdição 

provisória de Francisco da Silva, nomeando a Requerente para o múnus 

de Curadora, sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta 

documentos pertinentes. É o necessário. Decido. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se 

de Ação de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do 

art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que 

presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial 

e a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e 

nomeio como sua curadora provisória a Sra. Cleidineia Batista da Silva, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 15 

de agosto de 2018 às 16h00min, data em que será realizada a entrevista 

do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 
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interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 133908 Nr: 2837-47.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSA, MTDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO FERNANDO 

SCAFF ANTONINI, para manifestar sore a certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fls. 105.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161692 Nr: 9495-19.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T, JDAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO LIMA 

LEDESMA - OAB:13.466-A

 Certifico que intimo o advogado LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA, via DJE, 

do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 58522 Nr: 4861-24.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDPM, ESDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZINALVA GONÇALINA DA 

COSTA - OAB:8859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, HEITOR CORRÊA DA ROCHA - OAB:4546/MT

 Certifico que intimo o advogado HEITOR CORREA DA ROCHA, via DJE, do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154005 Nr: 1372-32.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HML, AMDA, MRDS, HML, ILDS, CBL, ADAL, RDCR, 

HML, ADAL, ASDSL, EML, LMLF, JMOS, MELF, AFD, ELDS, JCDS, ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LML, ABN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024, luiz fernando de almeida - OAB:, LUIZ 

FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento ao item 1.19.1.4 do Provimento 07/2011 alterado 

pelo Provimento 26/2011 – CGJ impulsiono os autos para que se proceda o 

arquivamento, em cumprimento a sentença de fl. 141/142.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 37154 Nr: 2736-54.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA CORREA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RAMSAY TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a advogada SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS, via 

DJE, do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 237785 Nr: 6481-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDC, JPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Pedido de Alvará Judicial proposto pelo 

SINDICATO RURAL DE CÁCERES/MT, representado por Jeremias Pereira 

Leite, visando a autorização para realização do evento denominado “52.ª 

EXPOCÁCERES/MT – Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de 

Cáceres” que será realizada nas dependências do Parque de Exposições, 

com início às 07h00min do dia 08 de agosto de 2018 e término às 

05h00min do dia 12 de agosto de 2018.Aportou aos autos os documentos 

de fls. 12/33.Instado a manifestar-se a representante do Ministério Público 

manifesta-se favorável ao deferimento do alvará, desde que sejam 

observadas pelos organizadores os horários, faixas etárias e obrigações 

contidas no art. 5º da Portaria 001/2013-GAB/1ª Vara. (fls. 34/36)É o 

relato.Fundamento.Decido.Cuida-se de Pedido de Alvará Judicial proposto 

pelo SINDICATO RURAL DE CÁCERES/MT, representado por Jeremias 

Pereira Leite, visando a autorização para realização do evento 

denominado “52.ª EXPOCÁCERES/MT – Exposição Agropecuária Industrial 

e Comercial de Cáceres” que será realizada nas dependências do Parque 

de Exposições, com início às 07h00min do dia 08 de por parente ou 

acompanhante, poderá permanecer até às 22 horas.IV - Adolescente 

(acima de 16 anos):a) acompanhado de um dos pais ou do responsável 

(art. 2º, desta Portaria), poderá

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185731 Nr: 5647-53.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PHELIPE RODRIGUES SILVA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, seção 

17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o 

provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o 

ao setor de expedição de documentos, a fim de INTIMAR pessoalmente a 

parte Autora a comparecer na Defensoria Pública para informar se foi 

realizada a cirurgia pleteada como requerido as fls. 91.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 26031 Nr: 1860-36.2003.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILEIA VIEIRA MONTANARI, LCADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ANTONIO MONTANARI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado CLAUDIO PALMA DIAS, via DJE, do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154062 Nr: 1437-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVEDS, DEDS, MZEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação proferida nos autos em apenso.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154063 Nr: 1438-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVEDS, DEDS, MZEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da localização de uma motocicleta em nome do executado, 

conforme buscas no sistema Renajud, determino a expedição de mandado 

de penhora e avaliação do bem.

Ademais, deifro o pedido de fls. 89 e determino que se oficie ao Cartório 

Extrajudicial para lavratura de protesto, nos termos do art. 528, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197812 Nr: 2159-56.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISSV, BVSV, JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, revogo o despacho de fls. 70 e torno sem efeito o edital de 

fls. 71, ante o flagrante equívoco.

Proceda-se à tentativa de intimação do requerido da sentença de fls. 

65/66 no endereço localizado via Infojud.

Caso a diligência seja negativo, determino sua intimação via edital.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 141589 Nr: 11313-74.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8635/MT, JOSÉ EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, LARAH B. 

QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 Vistos, etc.

Diante do resultado das buscas via INFOJUD e RENAJUD e BACENJUD, 

cumpra-se integralmente a determinação de fls. 682, intimando-se as 

partes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186286 Nr: 5942-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro os pedidos formulados às fls. 54 e 75, pelas mesmas razões 

expostas na decisão de fls. 47/48, vez que o feito tramita sob o rito da 

expropriação de bens.

Defiro o pedido de protesto (fls. 72), nos termos do art. 528, §1º CPC, 

expedindo-se o necessário.

Intime-se o exequente acerca do resultado das buscas via RENAJUD e 

INFOJUD.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 69274 Nr: 6711-79.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, HADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DEFENSORES DO EMAJ - OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 Vistos, etc.

Certifique-se acerca do valor depositado nos autos, sendo positivo, 

proceda-se com o necessário para levantamento do valor em favor da 

exequente.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 230038 Nr: 1211-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS, HADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10.041, ROSEMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:15.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação proferida nos autos em apenso.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 30277 Nr: 375-64.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA NORBERTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA NORBERTA DA CUNHA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenha-se o feito suspenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 138580 Nr: 8095-38.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDS, AEDS, AHDA, EDVGDS, PCDS, AMDS, 

DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme determinado às folhas retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 87911 Nr: 3427-92.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MENDES DA SILVA, ANA ESTANILA DA 

SILVA, PEDROSA CELESTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA NOBERTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM 

- OAB:12037-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do oficio de folhas retro, certifique-se se houve o 

integral cumprimento da missiva.

Após, cumpra-se conforme determinado às fls. 125.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 236721 Nr: 5720-20.2018.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense-se o presente feito ao de código nº 219830.

Após, proceda-se com a conclusão dos autos para análise do pedido de 

tutela de urgência.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003371-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PE QUENTE MANIA CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

FRANCISCA CIONEIDE DE NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a parte acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de o advogado da parte Requerente para querendo 

apresentar impugnação , no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002358-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Ato Ordinatório Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os autos, 

a fim de intimar o advogado da parte autora para querendo apresentar 

impugnação , no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134017 Nr: 2973-44.2011.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CORDEIRO CLEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

26 de julho de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101111 Nr: 6206-83.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN CORDEIRO CLEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A

 Código n. 101111

DESPACHO

 1 – TRANSLADE-SE cópia da sentença/acórdão proferida nos embargos 

à execução em apenso (Código 134017), bem como a respectiva certidão 

de trânsito em julgado.

2 – Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o 

que entender de direito.
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3 – Por fim, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44734 Nr: 3176-16.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPN, NSN, MCL, MAPN, NSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM&FL, SM&FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Código: 44734

DESPACHO

1 – DESENTRANHEM-SE a petição e documentos de fls. 463/470, uma vez 

que não guardam qualquer relação com o feito, além de aparentar se tratar 

de petição inicial de competência da Vara da Família, entregando-os ao 

advogado da parte exequente, subscritor da aludida petição, que deverá 

ser intimado para tanto.

2 – No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 445/446.

Cáceres/MT, 26 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154088 Nr: 1465-92.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSENGER CARD CORRETAGEM DE 

SEGUROS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código n. 154088

DECISÃO

1– Considerando a petição de fls. 81/82, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Rodrigo Martins de Freitas e como parte executada Passenger Card 

Corretagem de Seguros e Turismo LTDA ME.

2 – INTIME-SE a parte devedora, por edital, conforme dispõe o art. 513, § 

2º, IV, do CPC, para cumprimento da sentença – pagamento das verbas 

sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º, do CPC a 

fim de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 17658 Nr: 2305-25.2001.811.0006

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLPHO PINTO DE ARRUDA NETO, RODMAR PINTO 

DE ARRUDA JUNIOR, ROOSEWELT PINTO DE ARRUDA, CHRISTIANE PINTO 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ROSA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Código n. 17658

DESPACHO

1 – Deferida a adjudicação do imóvel objeto dos autos, determinou-se a 

intimação dos autores para manifestarem acerca dos demais bens 

penhorados (fls. 103/103-verso).

Expedido mandado para intimação da parte autora, não fora possível a sua 

localização, conforme se colhe das certidões de fls. 110 e 118.

Do mesmo modo, o adquirente do imóvel não compareceu nos autos para 

assinar o auto de adjudicação, como certificado à fl. 112.

À fl. 113 consta ofício encaminhado pelo DETRAN, informando a baixa da 

restrição judicial no prontuário do veículo.

No ponto, uma vez cumpridas as diligências determinadas nos autos, bem 

como que não houve manifestação da parte interessada na efetivação 

das medidas deferidas pelo Juízo, não obstante o lapso temporal decorrido 

desde o seu deferimento, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 26 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149052 Nr: 7642-09.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DOS ANJOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VITOR MARTINS CUNHA 

- OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 26 de julho de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149031 Nr: 7620-48.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE FERNANDES GOMES, GISLENE GOMES 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETICIA COSTA 

BARROS, para devolução dos autos nº 7620-48.2012.811.0006, Protocolo 

149031, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141242 Nr: 10919-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESIO SILVA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 (...)III – Dispositivo Desse modo, este juízo JULGA PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar concedida às fls. 207/212, 

para o fim de determinar a desconstituição do arresto que recaiu sobre os 

cereais em debate nos autos da ação cautelar em apenso.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.CONDENA-SE, 

ainda, a parte embargada ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Com o 

trânsito em julgado, TRANSLADEM-SE cópia da sentença/acórdão aos 

autos da execução em apenso (Código 138033). Após, ARQUIVEM-SE, 

com as anotações e baixas necessárias.Oportunamente, considerando o 

pedido à fl. 273, aliado ao lapso temporal entre o ajuizamento da demanda 

até o presente momento (sem cumprimento da liminar deferida), OFICIE-SE 

o Detran, determinando que seja gravado no prontuário a garantia 

oferecida, para que se abstenha de efetuar a transferência da titularidade 

do automóvel descrito nas fls. 59/61 da medida cautelar em apenso 

(código 136943).INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de julho de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160998 Nr: 8808-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, DENISE SILVA DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE ANNE SILVA MOURA, HILTON SIDNEY 

DE MOURA, ROSEMEIRE SILVA MORANDI, LAUZIMAR FERNANDO 

MORANDI, RICARDO EMANUEL CASTRO, CLELIA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ 

ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA 

- OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, 

RODRIGO JUVENIZ S. DOS SANTOS - OAB:14738-B/MS, THIAGO 

CUNHA BRESCOVICI - OAB:13372-E

 (...)Ante o exposto, este juízo JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte autora.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIME-SE.Cáceres/MT, 30 de julho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001287-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 31 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001612-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000326-83.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EXECUTADO: 

JOSE SANTANA LEITE Vistos etc. Na última manifestação o exequente 

pretende que este Juízo requisite informações junto a RECEITA FEDERAL e 

DETRAN visando a localização de bens em nome do devedor. Pois bem. 

Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo Civil que: Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade insculpida no 

dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido pelo 

exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, sem 

que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela requisição de 

informações fiscais do executado junto a RECEITA FEDERAL (relativo aos 

03 exercícios fiscais anteriores) e RENAJUD. Segue em anexo o resultado 

da pesquisa. Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias, requerendo o 

que entender pertinente. No mesmo prazo, esclareça quanto eventual 

pretensão em averbar a execução junto ao SERASA, bem como se 

pretende lançar mão dos dados da presente execução junto ao 

CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 17 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000402-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MANOEL TEIXEIRA NETOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: MANOEL TEIXEIRA NETOS EMBARGADO: SAMUEL ALVES 

DE CARVALHO Vistos etc. DEFIRO a produção das provas solicitadas 

pelas partes. Sendo assim, designo audiência para o dia 12 de novembro 

de 2018, às 14:00 horas. Expeça-se o necessário para intimar o 

Superintendente do INCRA na cidade de CÁCERES/MT., a fim de que 

compareça na audiência para que possa prestar alguns esclarecimentos 

acerca do objeto da lide. A fim de subsidiar a sua oitiva, encaminhe em 

anexo ao mandado, as cópias da inicial da Execução e dos Embargos à 

Execução. Concomitante, nos termos do art. 370 c.c art. 385, ambos do 

Código de Processo Civil, delibero pela colheita do depoimento pessoal de 

ambas as partes, de modo que deverá ser expedida a intimação pessoal, 

anotando-se as advertências legais. Não obstante, no tocante a prova 

testemunhal, delibero pela oitiva de no máximo 05 (cinco) testemunhas 

para cada parte, ficando anotado o prazo de 15 (quinze) dias para a 

indicação do rol, ficando ressalvado o dever de cada parte promover a 

notificação das testemunhas quanto ao comparecimento ao ato designado 

(art. 455 do CPC). Quanto a prova documental, nos termos do art. 139, VI 

do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que as partes, caso queiram, promovam a juntada de novos documentos, 

ficando, nesta hipótese, ressalvada a ciência e contraditório da parte 

contrária no mesmo prazo. Saliento ainda que após a instrução e por 

ocasião da sentença, a questão alusiva a gratuidade da justiça deferida 

ao EMBARGADO nos autos da ação de execução e objeto de preliminar 

neste feito, será reexaminada. Expeça-se o necessário. Publique-se no 

DJE para a intimação dos Advogados das partes. Cáceres/MT., 27 de 

Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 44065 Nr: 2528-36.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILÚCIA AMBRÓSIO GATTASS, RUBENS 

GATTASS, MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO, JOÃO ODEMAR 

GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT

 Esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis dos Executados no Centro Nacional de Indisponibilidade 

de bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos 

em âmbito nacional.

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 235497 Nr: 4890-54.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO GIMENEZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Autora requer a 

concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da 

justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a 

comprovação de hipossuficiência não pode ser de todo afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. Ademais, no 

presente caso, há elementos capazes de afastar a presunção de 

insuficiência, tendo em vista que o objeto da ação possui valor patrimonial 

relativamente alto, cuja aquisição à princípio afasta o conceito de 

hipossuficiência. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

NPC, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito 

de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação 

do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) 

dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 14185 Nr: 237-05.2001.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA, 

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA, ZUZE 

RODRIGUES CARDOSO, MANOEL VALERIANO DE ALMEIDA, JOSÉ 

HURTADO, DONATO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES BRANDAO - 

OAB:NAOINF

 Proceda a remessa dos autos para o Centro Judiciário iniciar o 

agendamento das audiências (fls. 855).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193394 Nr: 10401-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOB HUCK NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. LOURENÇO AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA FREITAS - 

OAB:OAB-SP 121.567, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - 

OAB:13.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:182679-SP

 Defiro o pedido de suspensão do processo solicitado pelas partes na ata 

de audiência.

Após o decurso, informem se o acordo restou concretizado.
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189450 Nr: 7896-74.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE TEIXEIRA DE BARROS XAVIER, JANSEN XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLAVO BORGES MENDES, MARIA 

HELENA CUNHA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA GOMES LAURINDO - 

OAB:OAB 31.142, MARCIA GOMES - OAB:OAB 15.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÙBLIO EMILIO ROCHA - 

OAB:49139, YVES CÁSSIUS SILVA - OAB:82138

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

decorreu o prazo concedido às fls.299.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 6647-64.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM LTDA, MLN 

ASSESSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte Requerida sobre a 

petição de fls. 381/383, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175241 Nr: 10127-11.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DOS MOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. CARVALHO LIMA E CIA LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias retirar o EDITAL de CITAÇÃO para publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80197 Nr: 6815-37.2008.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLYNE MIRYELLEN NASCIMENTO FERREIRA 

CAMPOS, DALVANETE DO NASCIMENTO, DALVANETE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Designada audiência de tentativa de conciliação para o dia 01/08, o 

Procurador que atua na defesa da Requerida informa que desconhece o 

atual paradeiro dos representantes legais.

Diante do relato apresentado pelo Procurador da Requerida, a Autora 

informa que não comparecerá para a audiência.

Frente a tais circunstâncias, cancelo a audiência e delibero pela 

permanência dos autos conclusos para análise dos pedidos 

apresentados.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 177682 Nr: 830-43.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS 

S/A-SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8123-PR, 

RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380, RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Intimação das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

cohecimento acerca do retorno dos autos, bem como, para postularem o 

que entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 164328 Nr: 1523-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA GARCIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 Tendo já decorrido o prazo solicitado na petição de fls. 577, intime a parte 

Credora para providenciar o andamento ao feito, em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 89971 Nr: 5221-51.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HORTÊNCIO DA CUNHA RIBEIRO, 

PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, TINTTELER ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO - OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764 - A, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 Vistos, etc.

Tendo em vista o desinteresse de ambas as partes em participar da 

audiência de conciliação (fls. 208 e fl. 210), cancelo a audiência 

designada.

 Permaneçam os autos conclusos para análise.

 Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 169106 Nr: 5508-38.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA COSTA BATISTA, 

VALDENÍRIA DUTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA LIMA E CASTRO - 
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OAB:1555.459, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, 

MARCO ANTONIO CORBERLINO - OAB:, RUBENS CORBELINO JUNIOR - 

OAB:15904/E, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que a advogada BARBARA 

LIMA E CASTRO, OAB 1555.459, fez carga destes autos em 26.06.2018 e 

até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95845 Nr: 912-50.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL FAUSTINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457 OAB/MT, TATIANE CORBELINO LACCCAL DA 

SILVA - OAB:9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga à Procuradoria Geral Federal Especializada em INSS 

no Estado de Mato Grosso na data de 07.06.2018 e até a presente data 

NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Procurador-Geral Especializado em INSS no Estado de Mato Grosso para 

que no prazo de 3 (três) dias os devolva a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155982 Nr: 3579-04.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIESIO CAMPOS ARCANJO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que às 14h25min desta tarde, compareceu o Requerente, 

portando seus devidos documentos, a fim de informar seus dados 

bancários em que pretende ver levantado o valor referente ao R.P.V. de 

fls. 423, como sendo o seguinte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 

POUPANÇA 21372-4, AGÊNCIA 0870, OPERAÇÃO 13, de sua própria 

titularidade (CPF 895.453.031-15) e assim, amparada pelo art. 152, inciso 

VI, do CPC/15, intimo o seu causídico do teor desta certidão e devolvo os 

autos ao escaninho "aguardando decurso de prazo" onde permanecerá 

até 13.08.2018, data em que se encerra o prazo para o Requerido se 

manifestar acerca da intimação de fls. 428.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155636 Nr: 3191-04.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que às 14h30min desta tarde, compareceu a Requerente, 

portando seus devidos documentos, a fim de informar seus dados 

bancários em que pretende ver levantado o valor referente ao R.P.V. de 

fls. 453, como sendo o seguinte: BANCO ITAÚ, CONTA CORRENTE 

34450-1, AGÊNCIA 0527 de sua própria titularidade (CPF 503.306.751-68) 

e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo o seu 

causídico do teor desta certidão e devolvo os autos ao escaninho 

"aguardando decurso de prazo" onde permanecerá até 13.08.2018, data 

em que se encerra o prazo para o Requerido se manifestar acerca da 

intimação de fls. 455.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171748 Nr: 7586-05.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101.346/SP, VINICIUS RIGO BENTIVLOGLIO - OAB:312.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 01.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179176 Nr: 1734-63.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMFDS, IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSCRDC, LTF, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE MARQUES 

LIBONATTI MARTINS - OAB:109.373 RJ, JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11243 MT, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - 

OAB:12.384, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 CERTIFICO que a Requerida LILIANE TRIVELLATO GRASSI, complementou 

TEMPESTIVAMENTE às fls. 184/189 os documentos nos termos 

determinados em audiência e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, intimo os Requerentes, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que apresentem suas alegações finais no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94084 Nr: 9189-89.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUÁRIO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72572 Nr: 10035-77.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 09.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 73207 Nr: 10615-10.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CAMILO DAS MERCES ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 09.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151316 Nr: 10150-25.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143818 Nr: 1744-15.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 02.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140544 Nr: 10186-04.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.03.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62334 Nr: 8515-19.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 01.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 135047 Nr: 4085-48.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEKTOR F. BARROS - MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 18278 Nr: 2821-45.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FOAD GATTASS/HAYDEE DA 

SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT, 

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 01.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62168 Nr: 8435-55.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131219 Nr: 9908-37.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUIZA SANTOS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.03.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 6163-59.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FOAD GATTASS/HAYDEE DA 

SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 01.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93295 Nr: 8454-56.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 01.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 73166 Nr: 10573-58.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ROSA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94264 Nr: 9323-19.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELSON FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131019 Nr: 9702-23.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139762 Nr: 9386-73.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOLA CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139785 Nr: 9409-19.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EMILIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 
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Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 7383 Nr: 1807-36.1995.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO JOSÉ DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131220 Nr: 9909-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130871 Nr: 9552-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTILINDA MARIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134775 Nr: 3802-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140850 Nr: 10503-02.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93328 Nr: 8360-11.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HORACIMIL CIPRIANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 61753 Nr: 8064-91.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62112 Nr: 8261-46.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 
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prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140345 Nr: 9981-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.03.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134795 Nr: 3822-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA M.C. FURLANETTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72149 Nr: 9562-91.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 09.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140369 Nr: 10005-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.03.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93412 Nr: 8528-13.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOBIAS VIEIRA DA CUNHA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 01.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131024 Nr: 9707-45.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE RIBEIRO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 01.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139788 Nr: 9412-71.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGIB MASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 23685 Nr: 4282-18.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto
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 Cod. Proc.: 140978 Nr: 10637-29.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUUM HOTEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93576 Nr: 8695-30.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO E DOS SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.03.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 8542-94.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RODRIGUES DE MIRANDA 

HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 9185-52.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO BIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:4.126 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 29729 Nr: 4797-19.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISMAR BATISTA DE MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.03.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140350 Nr: 9986-94.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.03.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62455 Nr: 8745-61.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON JOSÉ DO CARMO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 01.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139758 Nr: 9382-36.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR KREIZSCHMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93504 Nr: 8634-72.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERTRUDES MARIA DE ALMEIDA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139513 Nr: 9133-85.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE JORGE DA CUNHA LENHKUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140105 Nr: 9735-76.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143987 Nr: 1915-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDA ROCHA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72567 Nr: 10032-25.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO SHOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 09.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83775 Nr: 10289-16.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO HERNANDES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 09.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94157 Nr: 9249-62.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR DUARTE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 01.04.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139570 Nr: 9190-06.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FREIRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 05.06.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 180408 Nr: 2509-78.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 
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OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por LUIZ BENEDITO DE 

ASSUNÇÃO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização (fls. 49/51).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 410/411, bem 

como pugnou pelo indeferimento do pleito (flS. 61/63).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito da requerente, deve-se ressaltar que a Súmula 

Vinculante nº 17 estabeleceu não incidir atualização no período entre a 

expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, não 

prosperando, portanto, referida alegação.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito, conforme decisão retro.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Indefiro o pleito de flS. 54/60, pelos fundamentos acima indicados;

b) Cumpra-se integralmente a decisão retro fl. 53;

c) Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 138313 Nr: 7797-46.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAN MARCIO RIBA DE NEIRA MELGAR, 

SILVANA MARA LENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT, Ramon Ramsés Yucatan Oliveira - OAB:MT0018176

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a) Inexistindo preliminares a serem apreciadas, declaro saneado o feito e 

remeto à fase instrutória;

b) Deferir a confecção de prova testemunhal e designar audiência de 

instrução e julgamento para a data d18/09/2018 às 14h00min para a oitiva 

das Elias Barbosa, Sônia Maria de Souza Marchesi e Odenise Jara Gomes, 

devendo a intimação dos Servidores Públicos, serem feitas na via judicial, 

conforme dispõe o § 4º, III do art. 455 e, aos demais, incumbe ao 

Advogado da parte proceder com a notificação para que compareçam ao 

ato, forte no art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, ambos do NCPC;

c) Às providências. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 77564 Nr: 4212-88.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO-FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que promova a apresentação de cálculos, no 

prazo de 30(trinta dias), sob pena de arquivamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155536 Nr: 3074-13.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA PENHA MENDES SEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 02 

volumes (375 folhas) e um apenso(81 folhas). Assim, amparada pelo art. 

152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 dias, requeira o que entender 

pertinente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101697 Nr: 6793-08.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA 

- ME, ANTONIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO, DANIEL ABUTAKKA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o advogado DIEGO JESUS 

APARECIDO RIBEIRO, OAB 10631, fez carga destes autos em 27.06.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE 

o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 99403 Nr: 4490-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS COM. DE MAT.P/CONST.LTDA, 

RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS, ISALINA MIRANDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o advogado DIEGO JESUS 

APARECIDO RIBEIRO, OAB 10631 fez carga destes autos em 26.06.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE 

o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 149017 Nr: 7602-27.2012.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HENRIQUE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o advogado ATILA SILVA 

GATASS, OAB 2308/MT fez carga destes autos em 26.06.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso 

VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51902 Nr: 1228-05.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o advogado ATILA SILVA 

GATASS, OAB/MT 2308 fez carga destes autos em 16.11.2015 e até a 

presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso 

VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147872 Nr: 6272-92.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGÓRIO GARCIA LOBATO LOPEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 

HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16.822, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

WAGNER LEITA DA COSTA PINTO, OAB/MT 12829 fez carga destes autos 

em 21.06.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140679 Nr: 10328-08.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI DO CARMO STAFFORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 

HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO, OAB/MT 12829 fez carga destes autos 

em 21.06.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136287 Nr: 5468-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, DIERLY 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, 

JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, RENATO FERNANDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)REJEITAR a 

presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fundamentos acima 

expostos; b)Intime-se a Fazenda Pública para apresentar nos autos 

eventual saldo remanescente da dívida até a data do pagamento e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção;c)Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

DEBRACIR VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO CÁCERES , 31 de julho de 

2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para atualizar o cálculo no prazo de 05(cinco) dias. Processo: 

1002566-45.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEBRACIR VIEIRA, VERDES 

CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO ELIELZE MARQUES DO 

AMARAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, 

ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011592-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANIO HURTADO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8011592-45.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 125,20; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: GEOVANIO HURTADO DE OLIVEIRA intimo o/a Executado/a, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo(a) Exequente, 

cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523). R$ 1.004,85 (hum mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos)- 

atualizado até 20/06/2017 CÁCERES, 31 de julho de 2018. ELIELZE 

MARQUES DO AMARAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEZIO DE ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 13:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEZIO DE ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 13:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011784-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO CÁCERES , 31 de julho de 

2018. Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 1.132,00 (hum mil, cento e trinta e dois 

reais)- Processo: 8011784-75.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.200,00; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: JOVENIL DOS SANTOS LOPES ELIELZE MARQUES DO 

AMARAL Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CLAUDIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005350-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005350-58.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA TERTULIANA RIBEIRO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. Considerando a comprovação da hipossuficiência financeira da 

requerente, defere-se a esta os benefícios da gratuidade de justiça. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o requerido para que apresente as contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 14:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012015-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACIENE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8012015-05.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JACIENE SILVA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. (ID- 11981994) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9.º DA LEI 11.419/2006. CÁCERES , 31 de julho de 2018. ELIELZE 

MARQUES DO AMARAL Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010589-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EROLINO ALVES DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MILANI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 13:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA SANTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDENILSON DA SILVA ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 14:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILENI DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDENILSON DA SILVA ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LUCIENE ANTUNES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BRENDO SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 15/08/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001236-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 16:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE CLEITON ASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 17:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA FARDIM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIETE ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MATIAS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 17:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011735-39.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA MIRANDA PEDROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.DE FIGUEIREDO PAGOTTO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS NO PRAZO DE 05 DIAS, BEM COMO DO BACENJUD 

JUNTADO RETRO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJAIR BRAZ PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 17:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIR MASCARENHAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOUCIMARIA COUTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE PEREIRA THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDENILSON DA SILVA ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

16/08/2018 Hora: 14:30(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDETE DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MILANI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 13:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002651-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE APARECIDA RODRIGUES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 15:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011533-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLY FERNANDA TELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003146-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIELE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO E 

FORMA LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA SABALA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 14:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINESIA OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO E 

FORMA LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011232-52.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO BEVILACQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO OAB - MT0013872A 

(ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GICELE CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILDVAN ALVES DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O (A) SENHOR (A) ADVOGADO (A) PRA QUE NO PRAZO DE 24 

HORAS ESCLAREÇA A DIVERGÊNCIA DO NOME DO REQUERENTE QUE 

COSTA NO PROCESSO E NA PETIÇÃO INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010184-19.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DILZA CHAMI GATTASS 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. 

Indefere-se, por ora, o pedido de levantamento dos valores bloqueados, 

ante o Provimento n° 68-CNJ. Intime-se a executada acerca da constrição 

realizada, bem como para que, caso queira, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BRENDO SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 16:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON APARECIDO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANGELO ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AELMISON MATUCARE CEZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011814-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BRUNO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE QUINZE DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILDVAN ALVES DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 13:00(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANGELO ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 13:15(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 13:30(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 13:15(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010848-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY KELY MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/08/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 14:00(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JAIVONA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 14:30(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012044-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE MATTOS DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 21/08/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PAULO COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 14:45(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER SANTANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 15:00(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010998-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIA MARCELA FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUERER O QUE LHE FOR DE DIREITO, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURICELIO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 15:30(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PEREIRA MANIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENDERSON TAMAS ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 16:00(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012652-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (EXEQUENTE)

ERNESTA STEPHANI ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

KEICIANE CAMPOS SILVA (TESTEMUNHA)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE NUNES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011269-45.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE VANINI (REQUERIDO)

FLAVIO MARCELO VANINI DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO RODRIGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012100-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER PEREIRA BENINCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE APARECIDA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011469-18.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/08/2018 Hora: 13:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003211-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOMINGUES TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

------------------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C A O 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: JOSE AUGUSTO 

DOMINGUES TOLEDO DATA NASCIMENTO: 10/03/1964 CPF: 

411.803.801-34 ------------------------------------------- NADA CONSTA – 

CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade consultante. ---

---------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE 

DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ---

---------------------------------------- * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 

TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 10/12/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

2085763892 VALOR: 172,36 DATA INCLUSAO: 10/04/2017 * CREDOR: 

BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/07/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 411803801000034 VALOR: 294,57 DATA INCLUSAO: 

12/09/2014 ------------------------------------------- ENDEREÇO SERASA ------

------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA 

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES 

Numero do Processo: 1003211-70.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE 

AUGUSTO DOMINGUES TOLEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrições indevidas dos dados do Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor alega 

desconhecer suas origens, posto que afirma não possuir qualquer relação 

contratual junto ao banco reclamado a ponto de justificar as negativações 

nos valores de R$294,57(duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e 

sete centavos), com data de inclusão em 12/09/2014. Pugnando ao final, 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

referida, bem como pugnou ainda pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares, passo a decidir o processo com arrimo no art. 

355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos 

fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 3. No 

mérito a pretensão merece Juízo de improcedência. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora utilizou seu cartão de crédito, trazendo aos autos faturas 

subsequentes, nas quais constam pagamentos parciais mensais, o que 

afasta os indícios de fraude. Outrossim, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 
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lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por JOSE 

AUGUSTO DOMINGUES TOLEDO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. 

Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTY CAMPOS CARIOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/08/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUZEBIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORREA CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010371-27.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE EUZEBIO DE MOURA 

REQUERIDO: CORREA CENTER MOTOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO feito pela Requerente com a 

Requerida. Assim, no ID 12324400 as partes compuseram acordo, 

solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente 

extinção e o arquivamento do presente feito. É a suma do essencial. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as 

partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre JOSE 

EUZEBIO DE MOURA e a requerida CORREA CENTER MOTOS LTDA 

segundo consta termo de acordo JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos 

Juíz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MENDES MEROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LUCAS CURI DO AMARAL OAB - SP254547 (ADVOGADO)

 

INTIMAR O RECLAMANTE DA PETIÇAO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011372-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CRISTINA MARQUES MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIKELLY ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID 

14481335 CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA INDICAR O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011502-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Raimundo Francisco de Oliveira em desfavor de Kirton Bank 

S/A Banco Multiplo Proferida sentença, a parte requerente interpôs 

recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção., Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Waldemir Chaves da Silva em desfavor de VIVO S.A Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Miguel José de Carvalho em desfavor de Ativos S.A Cia 

Securitizadora Creditos Financeiros. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011490-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS ROSA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Ezequias Rosa da Rocha em desfavor de Vivo S.A Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SENES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Marlene Senes da Silva em desfavor de Ativos S.A Cia 

Securitizadora Créditos Financeiros. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA MOTA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Marcelo da Mota Lemes em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS MOREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE O ENDEREÇO DO POLO PASSIVO CONSTANTE NOS 

AUTOS CONSTA COMO “MUDOU-SE” EM INÚMERAS 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, ASSIM INTIMO O RECLAMANTE 

PARA ATUALIZAR ENDEREÇO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012140-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI CELESTE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Rodnei Celeste Duarte de Souza em desfavor de Vivo S/A. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY BARBOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL BISPO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 153818 Nr: 1169-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA 

NIPOBRASILEIRA, ANDERSON HIROHITO NAKAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Vistos, etc.

Acolho a manifestação de fls. 140.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 06 (seis) meses, 

cumpra a decisão de fls. 84, obtendo assim, o Alvará de Funcionamento 

junto ao Corpo de Bombeiros.

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerida para manifestar quanto o 

cumprimento da decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 154042 Nr: 1416-51.2013.811.0006

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA FOXTROTTER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Restituição de Veículo e Carga de Madeira 

Apreendidos,  apensado aos autos pr incipais sob n. º 

1430-35.2013.811.0006 (cód. 154055), formulado pela Transportadora 

Foxtrotter Ltda Me.

Verifica-se que o veículo fora devidamente entregue, no entanto, o 

requerente deixou o prazo para a juntada de novo DOF para liberação da 

madeira transcorrer in albis.

O representante do Ministério Público manifestou às fls. 172, em razão da 

autorização da doação da madeira nos autos principais, pugnou pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista a falta de interesse 

processual pela perda do objeto.

No entanto, observo que na data de 30 de abril de 2018, fora revogada a 

decisão de doação da madeira vez que não foi apresentado o laudo 

técnico pericial da madeira.

É o essencial. Decido.

A restituição de coisas apreendidas é disciplinada nos arts. 118 e 

seguintes do Código de Processo Penal.

Destarte, dispõe em seu art. 120, “caput, que: “A restituição, quando 

cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante 

termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do 

reclamante”.

 Nesse sentido, verifico que o requerente não aportou aos autos 

documento de origem florestal da madeira com prazo de validade apto 

para o transporte da carga de madeira apreendida nos presentes autos, 

decorrendo assim, mais de 04 (quatro) anos sem manifestação.

Assim, ante o exposto, indefiro o pedido formulado de restituição de 

madeira apreendida nos autos.

Preclusa a via recursal, arquive-se.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ROSA ALDA CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CITAÇÃO E INTIMAÇÃO BANCO 

B R A D E S C O  S . A .  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1002047-02.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCIENE ROSA ALDA CRUZ DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: RUA CORONEL JOSE DULCE, S/N, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/09/2018 Hora: 13:00 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341 (M.B.C)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Ex positis, PRONUNCIO o acusado DIEGO RIBEIRO GOMES, nascido em 

12/03/1995, filho de Nazário Gomes e Irineia Ribeiro, atualmente recolhido 

na cadeia pública de Cáceres/MT, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no 

Art. 121, caput c/c Art. 14, inc. II, do Código Penal e no Art. 14, da Lei 

10.826/03. Em observância ao disposto no Art. 413, § 3º, do Código de 

Processo Penal, mantenho a segregação cautelar do acusado, mormente 

frente a gravidade do crime e ao abalo à ordem pública, porquanto no dia 

dos fatos, o denunciado não obedeceu a ordem de parada emanada pela 

autoridade policial, não obstante efetuou dois disparos em direção às 

vítimas, sem contudo, atingi-las. Desta feita, verifica-se, por ora, 

necessária a manutenção da custódia cautelar frente a periculosidade do 

agente e forte abalo à ordem pública. Recomendo o réu na prisão em que 

se encontra.Preclusa a fase recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por cinco dias e após a Defesa, para em igual prazo, querendo, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências (CPP, Art. 422).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo 

Ministério Público, conforme se infere à fl. 167, recebo-o.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

apresente as razões recursais; após, abra-se vista dos autos à Defesa 

para que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162583 Nr: 10374-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GARCIA CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCOS PINHEIRO DE ALMIEDA 

JUNIOR - OAB:24099

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa, conforme se infere à fl. 880, recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 138481 Nr: 7987-09.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de GENILSON FERREIRA DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso 

I do Código Penal. (...) Com efeito, por se tratar de matéria de ordem 

pública, com supedâneo legal previsto no artigo 61, “caput”, do Código de 

Processo Penal, c/c artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 

110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal, declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de GENILSON FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, em face da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão 

punitiva do Estado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 46979 Nr: 4588-79.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO DA SILVA GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de AGOSTINHO DA SILVA GUTIERREZ, qualificado 

nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, caput, do 

Código Penal.

Às fls. 86, a i. representante do Ministério Público, pugnou pelo declínio de 

competência do presente feito para a 2ª Vara Criminal, tendo em vista que 

no caso concreto implica-se a incidência da Lei 11.340/06.

 DECIDO.

 A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) fora criada como mecanismo 

“para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher” .

 Caracteriza-se como violência em âmbito familiar, aquela cometida por 

ação ou omissão em face de vítima mulher, baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

ou patrimonial, quando evidenciada a situação de vulnerabilidade e 

submissão afetiva da vítima em face do agressor, independentemente da 

relação de parentesco que possuam (STJ, HC nº 310.154/RS).

No caso dos autos, cuida-se de ação penal proposta em desfavor do 

acusado, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, caput, do 

Código Penal.

Entretanto, analisando detidamente os autos verifica-se a incidência da 

violência em razão do gênero, na forma prescrita no Art. 5º da Lei 

11.340/06, a competência para processar o presente feito é da Vara 

Especializada de Violência Doméstica desta Comarca.

 Ex positis, com fulcro no Art. 5º da Lei 11.340/06, DECLARO a 

incompetência absoluta desta Vara Criminal para processar a presente 

ação penal, e DETERMINO sua remessa à 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

Especializada em Violência Doméstica.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237930 Nr: 6581-06.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI RODRIGUES, JOSE ORLANDO 

GERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 18 de outubro 

de 2018, às 13h15min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

IV – Procedam-se as intimações, requisições e comunicações 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234268 Nr: 4011-47.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e restando 

comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos 

que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual 

Penal, INDEFIRO o pedido pleiteado pela defesa de VANDERLEI PIMENTA 

DA SILVA REIS.Por fim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, e 

após a defesa, para apresentação dos memoriais finais, no prazo legal e 

sucessivo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência, vez que se 

trata de réu preso.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229715 Nr: 1006-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Vistos.

Oficie-se à Cadeia Pública local solicitando a realização de análise para 

trabalho externo pela Comissão de Classificação em relação ao 

reeducando .

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210684 Nr: 10492-94.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEIDE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.89 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 156576 Nr: 4225-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA GONÇALVES JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 321.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158040 Nr: 5756-38.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos.

Intime-se a defesa para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as 

derradeiras justificativas do reeducando, por escrito.

Após a manifestação da mesma, conclusos para análise.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 219500 Nr: 6789-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: ALOISIO NEVES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

LAUDO PERICIAL acostado às fls25/32 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109218 Nr: 2193-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KL Transportes e Turismo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85492 Nr: 879-92.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lemmel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi José Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo 

legal.Restando infrutífera a busca, DEFIRO a busca e penhora de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Se frutífera a busca, 

desde já determinado a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações e procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar os imóveis penhorados.Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38539 Nr: 3387-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP - Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Rodrigo Paulo Corrêa - OAB:2841/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13161 Nr: 1100-61.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP - Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Educacional de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, Wagner Vasconcelos de Moraes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequentepara dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111842 Nr: 3651-86.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Familiar de Laticínios Caeté Ltda, 

Wagner Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25149 Nr: 2788-53.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi José Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Vinícius Pereira Muller - OAB:18308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88691 Nr: 1022-47.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 
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Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Fleck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO 

em desfavor de CARLA FLECK, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fls. 159/161, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 159/161), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127780 Nr: 1944-15.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista 

Vale do Piquiri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.Trata-se de Embargos de Terceiros ajuizado por Vera Lucia 

Ferrari em desfavor da Coopervale – Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos.Relata a parte 

autora que é proprietária dos veículos, objeto de constrição judicial na 

demanda executiva em apenso, pugnando pela reintegração provisória da 

posse e a suspensão do processo executivo.DECIDO.Pois bem, em sede 

de tutela de urgência parte requerente almeja a manutenção de posse dos 

veículos penhorados nos autos do processo executivo em apenso, bem 

como a suspensão da execução.A despeito dos substanciosos 

argumentos expendidos pela parte requerente, este juízo se reserva para 

apreciar o pedido de tutela de urgência após a resposta da parte 

demandada.Neste sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio da 

Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’:“Verificando o 

juiz que, apesar de escorado no ‘fundado receio de dano’ ou no 

‘justificado receio de ineficácia do provimento final’, o direito deduzido pelo 

autor não corre risco de perecimento imediato apenas pela ocorrência da 

citação do réu, nada impede que o órgão de jurisdição afirme tal 

circunstância, ao despachar a inicial, e declare que vai apreciar o 

requerimento de tutela antecipada após a contestação.”A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE 

APÓS FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA - POSSIBILIDADE. Pode o juiz deixar para analisar o pedido de 

antecipação de TUTELA após oportunizar à parte ré o contraditório e a 

ampla defesa desde que não se mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - 

AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite 

Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 04/12/2007).Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 10 de outubro de 2018, às 

14:00horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores 

para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC),(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15073 Nr: 1246-68.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deciolândia Diesel Ltda, Carlos Roberto Sperini, 

Lucilena Simões Sperini, Luiz Antonio Rorato, Maria Aparecida Franquini 

Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte devedora acerca do pedido do credor em postulado de 

fls. 785/785verso. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7274 Nr: 626-61.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postos De Serviços Máximos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): DAVI BUENO RAMOS

Localidade: RUA EXIXTENTE, QUADRA 06, COHAB MORUMBI, 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO INDIRETA E INTIMAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103924 Nr: 27-29.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Murilo Dias Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89322 Nr: 1658-13.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira, Marçal Yukio Nakata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO - MT, com a finalidade de AVALIAÇÃO E 

EXPROPRIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108545 Nr: 1841-76.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Taques de Oliveira, Maria Aparecida 

Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – ALTO PARAGUAI-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108645 Nr: 1874-66.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando dos Santos Zamo, José Zamo, 

Djanira Amaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

CAMPO DE JULIO- MT, com a finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42231 Nr: 3039-95.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto da Serra Comércio de Combustíveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Cecilia Camargo de 

Siqueira - OAB:128.132/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para retirar a Certidão Judicial 

Comprobatoria da Dívida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2248-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevar Gonçalves da Silva, Esvanides 

Aparecida de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4581 Nr: 144-21.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Orides da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88766 Nr: 1096-04.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Guerreiro Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32932 Nr: 1125-64.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93044 Nr: 1299-29.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
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Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6179 Nr: 496-13.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Vanni Barros Filho, TEREZINHA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88836 Nr: 1163-66.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neuza da Silva Martins - ME, Maria 

Neuza da Silva Martins, Maria Neuza da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39898 Nr: 767-31.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Alves Lupges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98991 Nr: 1094-63.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus dos Santos Pereira, Jaciara Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Furtado Ramos, Eliane Furtado Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO FURTADO RAMOS, Cpf: 

04979007180, Rg: 24840556, Filiação: Eliane Furtado Ramos e Ersivo 

Pereira Ramos, data de nascimento: 06/08/1996, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 99515174 e atualmente em 

local incerto e não sabido ELIANE FURTADO RAMOS, Cpf: 00691393184, 

Rg: 1318844-5, Filiação: Clemencia Silva Furtado e Paulo Afonso Furtado, 

data de nascimento: 22/06/1979, brasileiro(a), natural de Mariluz-PR, 

casado(a), gerente de empresa, Telefone 65-9611-8710. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.127,66 (Dois mil e cento e vinte e sete reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87919 Nr: 181-52.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira dos Santos, Antonia Rosa 

Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horacina de Oliveira, Armenia Rossi, Hermelita 

de Oliveira Gomes, Arquimedes Bibiano, Helvecina de Oliveira Barboza, 

Anagilda de Oliveira, Nelito de Oliveira, Edmilson de Oliveira, Arlindo 

Bibiano de Oliveira, Luiza Rosa de Oliveira, Tereza Maria de Oliveira, Abilio 

Deodato de Oliveira, Manoel Nemesio da Costa, Abelardo Alberico da 

Costa, José Aparecido Cazzeta, Roberto Reiter, Emiliano Paz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:11744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HORACINA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ARMENIA ROSSI, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido HERMELITA DE OLIVEIRA 

GOMES, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ARQUIMEDES BIBIANO, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido HELVECINA DE OLIVEIRA BARBOZA, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido ANAGILDA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido NELITO DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido EDMILSON DE 

OLIVEIRA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ARLINDO 

BIBIANO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido LUIZA ROSA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido TEREZA MARIA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ABILIO DEODATO DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MANOEL NEMESIO 

DA COSTA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ABELARDO ALBERICO DA COSTA, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido EMILIANO PAZ DA COSTA, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.257,04 (Um mil e duzentos e cinquenta e sete 

reais e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90170 Nr: 2487-91.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdCS, Vanderley Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brazil Turismo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRAZIL TURISMO. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.319,94 (Um mil e trezentos e dezenove reais 

e noventa e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28339 Nr: 2158-60.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia Santos de 

Queiróz - OAB:100187

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE GOMES DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 571,54 (Quinhentos e setenta e um reais e 

cinquenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90677 Nr: 2950-33.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Formatura do Curso de Enfermagem da 

UNED 2013, Lincoln Christian Barros, Adelita Barros Aguiar, Andreus 

Cristian Linhares Andrade, Kassia Karoline da Rosa, Karen Izabel Arruda 

Lima, Jusciely Costa Curitiba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R Design Convites de Formatura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R DESIGN CONVITES DE FORMATURA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 637,84 (Seiscentos e trinta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23498 Nr: 1568-20.2004.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vilson Schneider Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSVALDO PEREIRA DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 593,50 (Quinhentos e noventa e tres reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos do 

Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89789 Nr: 2142-28.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinare Lopes Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Plan (Comibrás Litoral Comercio e Serviços 

Ltda), Represental Cia de Vendas, Leandro Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIA PLAN (COMIBRÁS LITORAL 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA), CNPJ: 03443434000154, atualmente em 

local incerto e não sabido REPRESENTAL CIA DE VENDAS e atualmente em 

local incerto e não sabido LEANDRO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

02129910190, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7997 Nr: 1837-25.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pro Safra Comércio Representação Importação Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco Martinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FRANCISCO MARTINELLO, Cpf: 

28802543968, brasileiro(a), casado(a), agricultor e comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 443,98 (Quatrocentos e quarenta e tres reais e 

noventa e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124324 Nr: 536-86.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rossana Patricia Tavares Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulysses Ribeiro - 

OAB:5464/MT

 Código n. 124324

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a certidão negativa de intimação, cancelo a audiência outrora 

designada e determino a devolução da missiva ao Juízo deprecante, com 

as homenagens de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104368 Nr: 301-90.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Claudia Alves Siqueira - OAB:6217/MT, 

Ligimari Guelsi - OAB:12582/O, Michelle Marie de Souza - OAB:OAB 

9439-A, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 Intimação do Patrono do Requerido, para que fique ciente do EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS PARA AUDIÊNCIA de fls. 1714, a qual foi 

designada para o dia 25/06/2018 ÀS 16:30 HORAS, no Juízo da Terceira 

Vara Criminal da Comarca de Cuiaba - MT, referente a Carta Precatória 

distribuída sob o nº 13836-04.2018.811.0042, código 511823.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104368 Nr: 301-90.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Rodrigues Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Claudia Alves Siqueira - OAB:6217/MT, 

Ligimari Guelsi - OAB:12582/O, Michelle Marie de Souza - OAB:OAB 

9439-A, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 Intimação do Patrono do Requerido, para que fique ciente da certidão de 

fls. 1714 verso, referente a Carta Precatória distribuída sob o nº 

13836-04.2018.811.0042, código 511823, no Juízo da Terceira Vara 

Criminal da Comarca de Cuiaba - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87467 Nr: 3231-23.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt Ferreira da Silva, Arlindo Marques 

de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ale Arfux Júnior - OAB:MT 

6843, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:8256/MT, Tenaressa 

Aparecida Araújo Della Libera - OAB:7.031
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 Intimação do Patrono do Denunciado DR. ELIZIO LEMES DE FIQUEIREDO 

para que fique ciente do Parecer Ministerial de fls.450/452, e requeira o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 5199 Nr: 259-42.1996.811.0005

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do desarquivamento 

dos autos e requerira o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 34947 Nr: 3175-63.2007.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde das Neves Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Geraldo Ramos Virmond 

- OAB:OAB/SC 1232, Pedro Roberto Donel - OAB:11888/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Jose Metello de 

Siqueira - Procurador do INSS - OAB:3691

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do desarquivamento 

dos autos e requerira o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31692 Nr: 191-09.2007.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Henrique Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de Nova 

Mutum - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO HENRIQUE SOARES DE LIMA, 

Filiação: Sueli Soares de Lima, data de nascimento: 21/09/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108492 Nr: 1810-56.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex do Espírito Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Maria Claudia Heming dos Santos Lira - 

OAB:OAB/MT 21.911/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX DO ESPÍRITO SANTO, Cpf: 

03295560102, Rg: 18909892, Filiação: Eunice Maria do Espito Santo, data 

de nascimento: 25/04/1988, natural de Alto Paraguai-MT, convivente, 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos 

do Provimento 88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100825 Nr: 1834-21.2015.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Ananias de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO DE SOUZA PADILHA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de PROTESTO, nos termos do Provimento 

88/2014-CGJ.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino, 30 de julho de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 113232 Nr: 4304-88.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Douglas Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para condenar 

Michael Douglas Moreira (brasileiro, convivente, garimpeiro, inscrito no CPF 

n. 048.560.281-46, portador da Carteira de Identificação RG n. 2442288-6 

SSP/MT, nascido aos 11.11.1993 em Cuiabá/MT, filho de Laura Aparecida 

Moreira, residente e domiciliado no Bairro Novo Mato Grosso em 

Cuiabá/MT, telefone: 65-999256-2703) como incurso, por 03 vezes (fatos 

01, 02 e 03), no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 

244-B da Lei n. 8.069/990 (fato 03).-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 113232 Nr: 4304-88.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Douglas Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Autos n. 4304-88.2016.811.0005.

I – Nomeio a Defensoria Pública para atuar na defesa de Michael Douglas 

Moreira, com abertura de vista para resposta à acusação.

II- Oficie-se ao juízo da Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT 

(autos n. 1826956.2015.811.0042) informando a prisão de Michael 

Douglas Moreira.

III- Dê-se vista ao Ministério Público da certidão de fl.82/verso em relação 

aos acusados não localizados.

 Diamantino/MT, 17 de janeiro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORREIA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011225-92.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO)

 

Intimação para a advogada do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, 

acerca do Ofício Nº 1068/2018 recebido do Cartório de Registro de 

Imóveis. ID14470054 e 14470073.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010911-88.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010911-88.2010.8.11.0005. REQUERENTE: VICTOR NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: JORGE CANDIDO DA SILVA Vistos, etc. Intime-se 

pessoalmente o exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Diamantino, 30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011140-77.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGO SILVA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CORREA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011140-77.2012.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANO RODRIGO SILVA 

BOTELHO REQUERIDO: SERGIO CORREA SANTOS Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Diamantino, 30 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000209-27.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DANIELA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 30 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010418-04.2016.8.11.0005. REQUERENTE: EDMAR FRANCISCO ARRUDA 

DE SOUZA REQUERIDO: W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES 

LTDA - ME Vistos, etc. Em buscas pelo sistema renajud foram 

encontrados os veículos que constam no extrato anexado. Assim, 

considerando o valor da dívida, bem como o modelo e ano de fabricação 

dos referidos veículos, diga a parte exequente se tem interesse na 

adjudicação dos bens, indicando, se for o caso, o endereço para que se 

proceda a penhora e avaliação, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. 

Diamantino, 30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO WANDERLEI FERST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010520-26.2016.8.11.0005. REQUERENTE: PERFIL AGRICOLA LTDA - 

EPP REQUERIDO: CIRILO WANDERLEI FERST Vistos, etc. Cumpra-se o 

despacho de id. 14052812. Cumpra-se. Diamantino, 30 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010920-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IURY RHAYAN SANTANA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010920-79.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: IURY RHAYAN SANTANA 

LOPES EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Considerando que houve o bloqueio na conta da executada no valor de R$ 

9.565,02, conforme se verifica através do id. n.º 3806917 - pág. 1/2 e id. 

4270118 - pág. 1, intime-se a parte autora para apresentar novo cálculo 

sobre o valor remanescente. Após, manifeste-se a executada. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 31 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge. Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NELSON LOPES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZ THALYTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000931-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE NELSON LOPES - ME 

REQUERIDO: ARROZ THALYTA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

que se manifeste quanto aos embargos de declaração opostos, no prazo 

de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 31 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010214-91.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. DA SILVA - CLINICA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010214-91.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: RAFAEL CUBEL ZURIAGA 

JUNIOR EXECUTADO: W. A. DA SILVA - CLINICA - ME Vistos, etc. 

Intime-se o executado para manifestar-se quanto a petição da parte 

exequente de id. n.º 14105526 - pág. 1/2, no prazo de 10 dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Diamantino, 31 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000705-90.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EVALDO FEITOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Expeça-se mandado de 

constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 

prevenir quanto a ocorrência de fraude processual. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Diamantino, 30 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000706-75.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EVALDO FEITOSA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Expeça-se mandado de 

constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 
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prevenir quanto a ocorrência de fraude processual. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Diamantino, 30 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012410-68.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR FELIPE SANTIAGO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVETE MIYUKI FUTIMOTO OAB - MT0016627A (ADVOGADO)

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação para o patrono do exequente acerca da 

petição ID 1444260

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAR o exequente para manifestar quanto a Certidão do Oficial de 

Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000212-79.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GABRIEL ALVES DE BRITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000189-36.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Primeiramente, DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita 

ao autor/embargante. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os embargos 

de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o que é 

inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de 

recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 

sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 31 de julho de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000991-68.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: MILTON DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de ação de cobrança de diárias proposta 

por DOURACAP LTDA em face da parte reclamada. Diante da ausência de 

comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou de 

microempresa pela autora, esta ação não pode tramitar no Juizado 

Especial Cível. Explico. Após análise detida dos autos, sobretudo pelo 

extrato de inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 
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PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ARAUJO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000964-85.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: BRUNO ARAUJO FERREIRA Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de ação de cobrança de diárias proposta 

por DOURACAP LTDA em face da parte reclamada. Diante da ausência de 

comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou de 

microempresa pela autora, esta ação não pode tramitar no Juizado 

Especial Cível. Explico. Após análise detida dos autos, sobretudo pelo 

extrato de inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000969-10.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: CLAUDIOMIRO GERONIMO DA SILVA Vistos, etc. Dispensada 

a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de ação de cobrança de diárias proposta 

por DOURACAP LTDA em face da parte reclamada. Diante da ausência de 

comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou de 

microempresa pela autora, esta ação não pode tramitar no Juizado 

Especial Cível. Explico. Após análise detida dos autos, sobretudo pelo 

extrato de inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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_____ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO COSTA MAURIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000794-16.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: FABIANO COSTA MAURIZ Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de ação de cobrança de diárias proposta 

por DOURACAP LTDA em face da parte reclamada. Diante da ausência de 

comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou de 

microempresa pela autora, esta ação não pode tramitar no Juizado 

Especial Cível. Explico. Após análise detida dos autos, sobretudo pelo 

extrato de inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MATEUS CRIVELETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000879-02.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: MILTON MATEUS CRIVELETTO Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de ação de cobrança de diárias proposta 

por DOURACAP LTDA em face da parte reclamada. Diante da ausência de 

comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou de 

microempresa pela autora, esta ação não pode tramitar no Juizado 

Especial Cível. Explico. Após análise detida dos autos, sobretudo pelo 

extrato de inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010865-31.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. DE SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE ANDREIA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010865-31.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: R. DE SOUZA CONTABILIDADE 

EIRELI - ME EXECUTADO: GISLAINE ANDREIA DE SOUZA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. DIAMANTINO, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SA SANTOS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUIZA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CALISTO FELIPE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000853-67.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROSILENE DE SA SANTOS 

SANTIAGO REQUERIDO: ANTONIA LUIZA DE ALMEIDA, CALISTO FELIPE 

DE ALMEIDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da 

demanda, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 

200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC 

c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. DIAMANTINO, 30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda em 

audiência, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 

200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC 

c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência de 

Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 30 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR ALBERTINI CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALMEIDA CALVO OAB - MT21572/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência 

de Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 
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mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 30 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência 

de Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 30 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE MENDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ACACIO FERNANDES ROBOREDO OAB - SP89774 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-09.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SILVA DALTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010256-09.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXECUTADO: ELAINE SILVA DALTRO Vistos etc. A 

parte exequente informa que não encontrou bens em nome do devedor e 

requer a expedição de certidão de dívida. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em 

razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, o 

pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e 

ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e 

SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 30 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000881-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA FAUSTINO DA CUNHA (AUTOR)

ROBERTO BATISTA PENIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA FAUSTINO DA CUNHA (RÉU)

ROBERTO BATISTA PENIDO (RÉU)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE EDITAL PRAZO: 10 DIAS Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito Lidiane de Almeida Anastácio Pampado. Dados 

do Processo: Processo: 1000881-07.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: C. 

F. DA C. e R. B. P. FINALIDADE: DIVULGAÇÃO da pretendida alteração do 

regime de casamento, de comunhão parcial para separação total de bens 

pleiteada pelos autores, nos termos do art. 734, § 1º do Código de 

Processo Civil. DECISÃO: Vistos, etc. Nos termos do art. 734, § 1º, do 

CPC, proceda-se à publicação de edital, a fim de divulgar a pretendida 

alteração de bens do requerentes, devendo decorrer o prazo de 30 dias 

da publicação do edital para, após, vir me conclusos para decisão, com 

prévia vista ao MP.Cumpra-se. Eu, Valéria Benedita dos Santos, Analista 

Judiciária, abaixo assinado, digitei. Primavera do Leste - MT, 31 de julho de 

2018. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, 

§ 2º, III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004214-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLI GONCALVES ANTUNES OAB - MT23386/O (ADVOGADO)

LARISSA XAVIER DE SOUZA OAB - MT23564-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002550-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. (AUTOR)

M. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 01/10/2018 às 

16h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro 

Jardim Riva, neste município.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142051 Nr: 716-11.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL FERNANDES DE SOUZA, NURIA CATIENE 

NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIQUE F5 PUBLICAÇÕES ELETRONICAS LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nerci Nascimento da Silva 

Júnior - OAB:OAB-GO 30.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Considerando que não foi incluída a advogada da parte requerida no 

Sistema Apolo, procedo com a correção nesta data, ocasião em que 

impulsiono os autos para intimação da d. Advogada LUCIANA MARTINS 

RIBAS - OAB/MT-5974-B, para, no prazo de 05(cinco) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando sua imprescindibilidade, bem 

como se há interesse em se conciliarem em audiência a ser designada por 

este juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164743 Nr: 2561-44.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Conforme decisão de fls. 26, fica a Vossa Senhoria Intimada, por 

intermédio de seu advogado para que faça a juntada ao processo em 

epígrafe da comprovação de sua participação na ofina de Pais, já que a 

genitora se fez presente conforme atestado de fls. 32/33

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117039 Nr: 7709-75.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRA, AKCDS, SAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Considerando a juntada do Estudo Psicossocial às fls. 253/260, 

impulsiono os autos para intimação das partes para apresentação dos 

memoriais finais, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 135440 Nr: 7135-81.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBF, KDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Considerando que o prazo para o executado efetuar o pagamento do 

débito decorreu em 27/07/2018, uma vez que o mandado e certidão 

positiva foi juntada pelo Oficial de Justiça em 23/07/2018, no Sistema 

Apolo, estando o processo em carga para o seu advogado desde 

18/07/2018, impulsiono os autos intimando o causídico VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB/MT-16426, para promover a devolução dos autos, no prazo 

de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de adoção de providências 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38230 Nr: 805-49.2006.811.0037

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:17748, Larissa Rosa de Souza Silva - 

OAB:MT/21207/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico ausência de procuração das partes à causídica subscritora do 
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pedido de f. 39.

No que se refere à procuração de f. 33, tenho que, aparentemente, não foi 

outorgada por Luiz representado por Maria Rita, mas sim pela pessoa de 

Maria Rita.

Desse modo, intime-se a postulante a fim de regularizar a representação 

processual de ambas as partes.

Após, conclusos para análise do pedido de homologação do divórcio.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144063 Nr: 1651-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APL, APL, LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o desarquivamento dos autos,intimo a parte autora, atraves 

de seu Advogado : Fabiano Dalloca de Paula, OAB n°: 20075/MT, para se 

manisfestar o que entender de direto no prazo de 05 (cinco), sob pena de 

retorno dos autos ao arquivamento.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 125010 Nr: 7575-14.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, ÉDERSON UMBELINO NERY - OAB:MT 16181-O, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 138255 Nr: 9172-81.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARCIANO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

CENTER CREDIT RECUPERADORA DE CREDITO E COBRANÇA SS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70086 Nr: 2394-37.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNY ERICSON SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN BADARÓ VIERO - 

OAB:SP/270219-B, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - OAB:MG/139387

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 60697 Nr: 549-04.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN NIEDERAUER COELHO - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMERINDO FREITAS COSTA, ODASIR 

CASSOL, CELESTINO TAFAREL, PAULO SILVA BONARTE, ANTONIO 

DULU, DOMINGOS AZZOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NASSER RAJAB - 

OAB:111536/SP, PELÓPIDAS BERNARDI - OAB:34.862-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca do ofício juntado aos autos nas fls. 936/940, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 128598 Nr: 1499-37.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEAS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277/PR

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 59080 Nr: 6699-35.2008.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARZELLA & GARZELLA LTDA - EPP (CASA GRANDE 

SUPERMERCADOS), SG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, BRASIL 

TELECOM S/A, BANCO TRIÂNGULO S/A, USINA PANTANAL DE AÇUCAR 

E ALCOOL LTDA, AMERICEL S/A CLARO, Samoel da Silva, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT, BANCO DO BRASIL S.A, 

DISBRAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, JERÔNIMO RIBEIRO, 

MITSUI ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP, ANDIARA BRITO COSTA - OAB:SP/195.683, BEATRIZ 

DE FREITAS COSTA - OAB:9.707-A/MT, EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:MT/ 7.680, 

Élen Boldrin - OAB:158928, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13431-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, 

KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, ONEDSON 

CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, THAIS SVERSUT - 

OAB:9634/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, 

VERONICA L. DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério
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 Cod. Proc.: 204811 Nr: 1712-04.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAINER SCHWARZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FABIANO FRANCO JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNIZE KRIESEL - OAB:RS 96580, 

NORTON JOAO MATTER - OAB:RS 67705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 8000 Nr: 94-93.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA, MAURO LUIZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 Processo nº 94-93.1996.811.0037 (Código 8000)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Antônio Carlos Mandu da Silva

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

O cálculo exequendo, conferido pela Contadora Judicial (fls.452), fora 

regularmente homologado pelo Juízo (fls.456), com aquiescência das 

partes (fls.454; 455), elaborado com observância da incidência dos 10% 

relativos ao cumprimento de sentença.

O levantamento pretendido, no patamar suscitado pela parte (R$ 

11.856,15), representaria levantamento em duplicidade da quantia 

efetivamente devida, pois frise-se: o exequente já levantou a quantia de 

R$ 10.941,53 (fls.445).

Logo, inexistindo pertinência no levantamento a maior, determino a 

expedição de alvará da quantia remanescente (R$914,62).

Concluída a operação, certifique-se quanto ao integral cumprimento da 

obrigação exequenda.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 30 de julho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 30366 Nr: 2634-36.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE LUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 Intimo a parte requerente para manifestar acerca do petitório retro 

juntado. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 187634 Nr: 7438-69.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO AQUINO - OAB:14250-A 

OAB/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de fls. 138/140

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000713-34.2018.8.11.0037. AUTOR: ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Visto, Ante ao teor da certidão id. 13904357, 

redesigna-se a audiência aprazada a decisão retro para o dia 06/09/2018 

às 13h40min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a 

sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 04 de junho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003912-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a certidão requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004668-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021/O (ADVOGADO)

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT0016318A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BARRA BONITA 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004668-73.2018.8.11.0037. AUTOR: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN 

RÉU: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BARRA 

BONITA Vistos. Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto 

de compensatória no dia 09/08/2018, redesigno a audiência de justificação 

para o dia 29/08/2018, às 14:30. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004376-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUADAGNIN RAIS (AUTOR)

ELTON GUADAGNIN (AUTOR)

CHARLES HENRI RAIS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES DOS SANTOS GUADAGNIN OAB - 754.770.099-34 (PROCURADOR)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME (RÉU)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

ADOM THOMASI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004376-25.2017.8.11.0037. 

AUTOR: ELTON GUADAGNIN, ELIANE GUADAGNIN RAIS, CHARLES HENRI 

RAIS FILHO PROCURADOR: INES DOS SANTOS GUADAGNIN RÉU: 

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, 

ADOM THOMASI, CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - 

ME Visto, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA proposta por ELTON GUADAGNIN, ELIANE 

GUADAGNIN RAIS e CHARLES HENRI RAIS FILHO contra CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA 2 IRMÃOS LTDA e outros, todos qualificados. Alegam 

que as partes realizaram contrato de compromisso de compra e venda 

dos imóveis localizados à Rua Nova Esperança, n.º 227, Condomínio Ouro 

Verde, Jardim Riva, quadra 34, Lote 07, 08, 09, na cidade de Primavera do 

Leste, Estado de Mato Grosso, constituído por área de terreno e 

construção de 120 m2, correspondendo a dois sobrados, sendo o primeiro 

denominado n.º 109, adquirido por Elton Guadagnin, e o segundo 

denominado nº 112, adquirido por Eliane Guadagnin Rais e Charles Henri 

Rais Filho. Aduzem que ficou estipulado entre as partes que após a 

quitação dos imóveis a requerida outorgaria a escritura do imóvel junto ao 

cartório de imóveis competente, entregando todos documentos 

necessários a lavratura da escritura. Relatam que o sobrado n.º 109 foi 

quitado pelo requerente Elton Guadagnin na data de 13/06/2013, e que o 

sobrado n.º 112 foi quitado pelos demais requerentes na data de 

11/01/2013. No entanto, os autores até o momento não receberam a 

Escritura do imóvel que, conforme contrato de compra e venda na cláusula 

terceira parágrafo único, a transferência do imóvel para os compradores 

ocorreriam até a data de 30 de agosto de 2013. Requerem a concessão 

de tutela antecipada para determinar a devida regularização e registro dos 

imóveis perante o Cartório de Registro de Imóveis e Cartório de Notas 

desta Comarca, prefeitura, bombeiro e demais documentações 

necessárias, sendo elas Habite-se, projeto de corpo de bombeiro e suas 

devidas instalações como extintores da área comum e outros, para 

entrega da escritura definitiva nos imóveis denominados sobrado nº 109 e 

nº 112, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, impondo-se multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de inadimplemento. É o 

relatório. Decide-se. Inicialmente defere-se o pedido de parcelamento das 

despesas processuais de ID. 10193971, conforme disposição do artigo 

98, § 6º, do Código de Processo Civil e art. 76, § 2º, do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com redação dada pela Emenda 

Regimental nº 25/2016-TP.7. Passa-se a análise do pedido de tutela. O 

Código de Processo Civil, no seu artigo 300, estabelece que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No caso, para elucidação dos fatos, prudente, então, a oitiva 

da parte requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à 

apreciação judicial. Nesse compasso, o Estado-Juiz posterga a análise do 

pedido de tutela antecipada, para o momento posterior a manifestação da 

parte requerida. Com relação ao pedido de expedição de ofício ao Cartório 

de Registro de Imóveis para que inscreva à margem da matrícula do imóvel 

nº 3.341 e/ou nº 13.019 em questão que o mesmo foi objeto de contrato de 

compra e venda e encontra-se "sub judice", verifica-se que dispõe o 

artigo 297 do Código de Processo Civil que: “O juiz poderá determinar as 

medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. 

Dessa forma, com base no poder geral de cautela, visando resguardar o 

resultado útil do processo e evitar danos a terceiros, torna-se possível à 

averbação da existência da presente ação na matricula do imóvel. Nesse 

sentido cita-se jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - LIMINAR - 

AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE 

- ART. 297 CPC - PODER GERAL DE CAUTELA. - A determinação judicial 

no sentido de que seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóvel, 

com o objetivo de que seja averbado na matricula do bem o ajuizamento de 

ação, mostra-se possível pelo poder geral de cautela do magistrado, 

previsto no artigo 297 do CPC. - Através da averbação, fica comprovada a 

existência de ação que tem por lide determinado bem, no cartório de 

registro de imóveis. Amplia-se, assim, a possibilidade de a existência da 

ação chegar ao conhecimento de terceiros, evitando que estes formalizem 

negócios jurídicos com o proprietário do bem averbado. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO (AI 10143150007613001; TJ/MG; Órgão 

julgador: 13ª Câmara Cível; Relator: Rogério Medeiros; Julgamento: 13 de 

Julho de 2017). Assim, considerando que a averbação não possui caráter 

restritivo, mas sim informativo, defere-se o pedido e determina-se a 

expedição de ofício ao CRI desta comarca para que proceda a averbação 

da existência do presente feito nas matrículas n.º 3. 341 e/ou 13.1019, 

conforme solicitado no item “b” (ID 9853342). Outrossim, sem prejuízo ao 

acima exposto e de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. De acordo com o 

art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

16/08/2018, às 16h20min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo 

acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, 

independente de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141300 Nr: 333-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM AGROINDUSTRIAL LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141300 Nr: 333-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM AGROINDUSTRIAL LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104208 Nr: 3167-48.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 919-75.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:OAB/MG 91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124486 Nr: 7061-61.2013.811.0037

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY FERREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO, ARY MONTEIRO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar cumprimento ao artigo 729 dp CPC, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112131 Nr: 2617-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER GOMES FERREIRA, WAGNER GOMES 

FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA, DF 

PRODUTORA, TV CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 65.142,19 ( sessenta e cinco mil cento e 

quarenta e dois reais e dezenove centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, 

sob pena da multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41305 Nr: 3767-45.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JANE CLAIR ZANETTI - OAB:, PATRÍCIA BIONDO - OAB:RS-51.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a fialidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 390/394, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161830 Nr: 1171-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DAMORIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 63-19.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, Renata susete 

Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110654 Nr: 979-48.2012.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 109568 Nr: 16-40.2012.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEIDE ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 12751 Nr: 1383-22.2000.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM MANHÃES MOREIRA - 

OAB:52.677/OAB/SP, Ricardo Malachias Ciconelo - OAB:OAB/SP 

130.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176460 Nr: 8765-07.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA PRODUTOS AGRICOLAS - EIRELI-ME, 

RODRIGO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121755 Nr: 4276-29.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF-AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CZERWINSKI - OAB:RJ 

154.492, ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - OAB:MT 14.811, 

GISELLE JULIANA DOS SANTOS - OAB:RJ"S" 2.341-1-A, MARCELO 

DOS SANTOS BARBOSA - OAB:MT 4.886, RAPHAEL BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67244 Nr: 6895-68.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALIT ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, EDUARDO MORAES RODRIGUES - OAB:15929/mt

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 117. Para tanto, expeça-se o mandado de penhora e 

avaliação do veículo.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66789 Nr: 6637-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT 9.035

 Vistos.

Tendo em vista ser público e notório o falecimento do executado, intime-se 

o exequente para promover a habilitação dos herdeiros, bem ainda juntar a 

certidão de óbito de ORCIOLE ALVES BARBOSA, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 872-09.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MARINGÁ- 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU CONCEIÇÃO MACHADO 

FILHO - OAB:OAB/PR 6.223, ANDR[É LUIZ BONAT CORDEIRO - 

OAB:OAB/PR 25.697, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA 

- OAB:14588-MT, Willian Ruiz da Silva - OAB:18157/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168952 Nr: 4711-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSKI 

KAWASAKI - OAB:MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias, bem como indicar o nome do bairro, uma vez 

que o mandado é distribuído por zona.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123006 Nr: 5545-06.2013.811.0037
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:MT/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146178 Nr: 2619-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON ANDRADE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154960 Nr: 6749-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. DA S. NOGUEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado ( requerido), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180489 Nr: 10828-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES WURZIUS, BANCO INDUSVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S/A, EDIVANDRO TONI, 

CHARLES WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:SP 

165202-A, KLÉBER JORGE JÚNIOR - OAB:20.778/MT, LISIANE VALÉRIA 

LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358 MT, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:SP 236.471, RODRIGO CARRIJO DE FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 4735, 

LILIAN BANNO - OAB:250069, MARINA BARREIRA ALVARES - OAB:SP/ 

363.212, RALPH MELLES STICCA - OAB:SP 236.471

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62107 Nr: 1954-75.2009.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA BOLDORI - 

OAB:13915/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177499 Nr: 9325-46.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114.089/OAB/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O 

MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815/OAB/RJ, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUZA - OAB:155.834/OAB/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 125/127, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170138 Nr: 5296-50.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON KREBS, ERNI VALDIR DREYER, NELIA 

KREBS DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143869 Nr: 1551-96.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730

 Vistos.

Ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 208, bem como considerando 

a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130257 Nr: 2923-17.2014.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ETERNA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 125, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 3987-04.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍVIO FURMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, ANTONIO CARLOS POMIN - OAB:PR/ 26.982, ROSANA 

RIGONATO JUNQUEIRA - OAB:23.422/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (REQUERIDO), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38234 Nr: 756-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JACQUELINE MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 177 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117150 Nr: 7822-29.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildo Lopes da Silva, CÉLIA MARTINS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 115 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61851 Nr: 1514-79.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELI - 

OAB:8.239-B

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 169, nomeio como curador especial do 

executado a Defensoria Pública atuante nesta comarca, em consonância 

com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167040 Nr: 3714-15.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIRE AOZANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA FERREIRA AIRES, ANAILSON 

CAETANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018, às 16:00.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147947 Nr: 3449-47.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAIAS TUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CUNHA DE 
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OLIVEIRA - OAB:44550, MARIA APARECIDA MACHADO DA SILVA - 

OAB:OAB/RS 64.783

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 5807-97.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME, ANGÊLA MARIA WALDOW, JAMES RAFAEL WALDOW, 

ELISANGELA REGINA GONÇALVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre as correspodencias devolvidas, bem como a 

certidão de fls. 1071/1080, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29075 Nr: 1421-92.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irondina Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:5685/MT, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Andre Molossi - 

OAB:7592-B/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para atualizar os valores suficientes a satisfação 

da dívida.

 Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110478 Nr: 801-02.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fls. 139, uma vez que a 

intimação é para o executado. Deste modo, intimo o advogado Ricardo 

Batista Damásio, OAB /MT 7. 222B que os autos encontram-se com vista 

pelo prazo de 05(cinco) dias, bem como no mesmo prazo juntar 

procuração nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47139 Nr: 2636-98.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 

12.419, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Vistos.

 Considerando o acordo extrajudicial entabulado pelas partes nos autos do 

processo de código 49138, onde requerem a suspensão deste feito até o 

integral cumprimento da referida transação, defiro o pedido de fl. 336 e 

determino a suspensão do processo até 30/08/2021, nos termos do artigo 

313, II, do Código de Processo Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, certifique-se e concluso para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107884 Nr: 7028-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT, ELIANE DOMINGAS 

LOPES SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154315 Nr: 6388-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO MASSI SALLA - 

OAB:24.338/PR, JOÃO TAVARES DE LIMA FILHO - OAB:PR11.524, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, TANARA MICHELI ANDERLE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, coma finalidade de itnimar o exqeuente para 

manifestar sobre a petição de p. 50/145, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170767 Nr: 5612-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122936 Nr: 5476-71.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO MIGUEL SABÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ALCIR DIAS, EUDSON ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 139.

 Dê-se vista à parte dos autos, pelo prazo legal, conforme requerido.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147541 Nr: 3275-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o recolhimento da diligência (fl. 101/102), proceda-se conforme 

requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139758 Nr: 10125-45.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA, ELIZETE 

VIEIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre adevolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164257 Nr: 2322-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM, OLGA IOLANDA LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178423 Nr: 9809-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara C. Crocco de Oliveira - ME, Sandra 

Regina Correa Crocco, SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149899 Nr: 4343-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DA SILVA & LUIZ LTDA ME, ANTONIO 

LUIS DE FREITAS DA SILVA, LUZANILDO BARRIOS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 70. Para tanto, expeça-se o mandado de penhora e 

avaliação do veículo.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124717 Nr: 7287-66.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LORRANE TAVARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de p. 50, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161990 Nr: 1246-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA, 

LUCIANO GOMES DA COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, 

HILEIA REGINA CASTANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178423 Nr: 9809-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara C. Crocco de Oliveira - ME, Sandra 

Regina Correa Crocco, SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 429-48.2015.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA ALFREDO CHAVENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BORGUETTI 

CARDOSO - OAB:RS/48107, ANA ISABEL DALPAI TOMASETTO - 

OAB:RS 47.929, ANGELA DAL PAI GIUGNO TOLEDO - OAB:RS/ 61.212, 

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA - OAB:, EVELYN DA SILVAMOROSO - 

OAB:, JOVANA SOTTILI - OAB:RS/ 45E472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100783 Nr: 345-86.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAEL FERRARI - OAB:24.219, 

Aristoteles Giordani - OAB:36.761, DANIEL PUGLIESSI - 

OAB:49226/RS, FABIO FERNANDO BETTIN - OAB:49476/RS, LENITA 

TERESINHA WERNER GIODANI - OAB:18.707, RENAN JULIANO DA 

SILVEIRA GODOY - OAB:68928/RS, TATIANA BITTENCOURT - 

OAB:74.681/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado Pérsio 

Thomas Ferreira Rosa, OAB/SP 183.463 que os autos encontram-se com 

vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117562 Nr: 8240-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Primeiramente, desentranha-se a petição de fl. 103 e proceda-se a sua 

juntada nos autos de código nº 117563.

Sem prejuízo, defiro o pedido de liberação da restrição dos veículos de fl. 

101.

No mais, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72468 Nr: 4783-92.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o advogado PÉRSIO 

THOMAZ FERREIRA ROSA, que os autos encontram-se com vista pelo 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122555 Nr: 5094-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 429-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA ALFREDO CHAVENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BORGUETTI 

CARDOSO - OAB:RS/48107, ANA ISABEL DALPAI TOMASETTO - 

OAB:RS 47.929, ANGELA DAL PAI GIUGNO TOLEDO - OAB:RS/ 61.212, 

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA - OAB:, EVELYN DA SILVAMOROSO - 

OAB:, JOVANA SOTTILI - OAB:RS/ 45E472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166557 Nr: 3454-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO TOMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES 

NOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO PORTES DE 

ALMEIDA - OAB:SP 75.579, VANESSA JOAQUIM - OAB:SP 326.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção.

 Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125919 Nr: 8487-11.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (OVETRIL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, GUSTAVO 

LEONEL CELLI - OAB:PR/38.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de p. 132, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137264 Nr: 8496-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simoni Roani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122555 Nr: 5094-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138964 Nr: 9660-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA ALVES DE SOUZA & CIA LTDA ME, 

NEUZA ALVES DE SOUZA, JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 112. Para tanto, expeça-se o mandado de penhora e 

avaliação do veículo.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107884 Nr: 7028-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT, ELIANE DOMINGAS 

LOPES SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164257 Nr: 2322-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM, OLGA IOLANDA LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5470 Nr: 47-56.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI, 

ARMELINDA BERTE SECHI, ELONI DE LIMA SECHI, SÍRIO SECHI, PAULO 

ROGÉRIO GOMES, REJANE LOURDES DA ROSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49138 Nr: 4479-98.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER, GUSTAVO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21.607 OAB/MT, DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exquente para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119720 Nr: 2161-35.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA - ME, MARCOS VEZINTAINER, MARCIEL VEZINTAINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:37156

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177679 Nr: 9441-52.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MAURO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, KAROLINE VITÓRIA DENIZ BRASIL - OAB:22658

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 248 de 1001



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT 14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre os documentos de fls. 70/78, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122422 Nr: 4956-14.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA PEREIRA THEHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:MT. 4676

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 59, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71479 Nr: 3794-86.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS, 

AGROPECUÁRIA F. G. LTDA, M A P DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono (art.485, 

III, CPC/2015).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176316 Nr: 8690-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - OAB:SP 

24956, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:SP 234.665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, importante consignar que as mesmas deverão ser guardadas 

em pasta própria.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184212 Nr: 1011-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, GILBERTO SAAD - OAB:SP 24956, JOÃO MARCELO 

GUERRA SAAD - OAB:SP 234.665

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28923 Nr: 1300-64.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - 

OAB:20912

 Vistos.

Considerando que neste feito e nos autos em apenso consta o mesmo 

devedor no polo passivo da demanda, e que foi deferida a busca de bens 

através do Sistema INFOJUD naqueles autos (código 30472), com a 

juntada das últimas Declarações de Imposto de Renda do executado, 

intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 2721-89.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - 

OAB:20912

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114668 Nr: 5168-69.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO KELM, GENI DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A, SANDRO PISSINI 

ESPINDOLA - OAB:198040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151074 Nr: 4882-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119429 Nr: 1835-75.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO DE ANDRADE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS 

E SUB PRODUTOS LTDA, ANTONIO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema SIEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154345 Nr: 6411-43.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI SANDRA FREITAS BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome do executado, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116563 Nr: 7213-46.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ANTONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113583 Nr: 3941-44.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS SOUZA PULGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 
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OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:10706-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre a proposta de acordo de fls. 83/89, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133692 Nr: 5764-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 153.447, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, RAPHAEL NEVES 

COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

da penhora realizada às fls. 125/126, no prazo de 05 dias, requerendo o 

que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005285-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005285-33.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: NELI DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade com 

os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária 

a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 01/2016 

AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, como forma de 

dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação 

do requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 30/10/2018 às 14:50. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o 

pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005275-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PLANTES DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005275-86.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARCIA PLANTES DE MEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO 

LIMINAR ajuizada por MARCIA PLANTES DE MEIRA e HELENA PLANTES 

PEREIRA DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a 

tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 30/10/2018 às 14:30. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005283-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JADISON NUNES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005283-63.2018.8.11.0037. 

AUTOR: JADISON NUNES DE ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE c/c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JADISON NUNES DE ARAUJO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de 

espondilopatias, espondilose, dorsopatias, transtornos de discos 

invertebrais, dorsalgia e sequelas de traumatismos do pescoço e do 

tronco, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 
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legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas, uma vez que, conforme laudo apresentado pelo 

Dr. Ivan (ID nº 14427041 – pág. 01/02) solicitando avaliação de perícia 

médica quanto à capacidade laborativa e tempo de afastamento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002575-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OZITA DE SOUZA GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002575-74.2017.8.11.0037. 

AUTOR: OZITA DE SOUZA GASPAR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. Gestora 

Judiciária realize a conversão da ação para cumprimento de sentença. Na 

sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente 

impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor do 

valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de 

Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido 

prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do 

artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 13 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003428-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003428-49.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,31 de julho de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000945-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000945-46.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM INVALIDEZ ajuizada por ERNANES MACHADO DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de Espondilolistese (M43-1.1), Coxartrose primária bilateral (M54-5), Dor 

lombar baixa (M54-4) e Síndrome do manguito rotador, que lhe incapacita 

para o labor. Sustenta que recebe o auxílio doença, mas pugna pela 

conversão em auxíçio invalidez em razão de seu problema ter se 

agravado. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a emenda por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a Tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 
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tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso que se analisa, todavia, não 

se pode inferir haver o requerente demonstrado, à via estreita de 

cognição sumária, condições aptas a satisfazer os requisitos 

concessores do provimento jurisdicional antecipado, eis que, inobstante 

os atestados médicos particulares carreados aos autos, estes 

constituem-se em indícios, elementos aptos a informar superficialmente 

seu estado de saúde, sem configurar-se em substrato indiscutível, tal qual 

poderia sê-lo um laudo pericial que atestasse suas condições de 

sanidade. Nesta senda, tem-se, ainda, que não comprovou, outrossim, o 

risco ao resultado útil do processo se não concedida a antecipação de 

tutela conforme postulada, mormente porquanto não demonstrou de 

maneira prévia a probabilidade de seu direito, tampouco eventual perigo de 

dano. Oportuno e imperioso salientar, outrossim, que para almejar o 

benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante 

das alegações, embora haja nos autos atestado médico, não resta 

demonstrado de forma patente a urgência, vez que o requerente já está 

recebendo benefício previdenciário, embora de outra natureza, nao 

estando, assim, desprovido de amparo, razão pela qual INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte requerente, nomeio 

o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na Avenida 

PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, 

te le fones :  (65 )  3054-7075  e  (65 )  981001090 ,  e -ma i l : 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo do benefício recebido 

pelo requerente, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001820-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA AMARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001820-50.2017.8.11.0037. AUTOR: MARIA APARECIDA DE SOUZA 

AMARO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA 

C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

MARIA APARECIDA DE SOUZA AMARO em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, ser portadora de doença reumática da valva 

mitral/estenose mitral, flutter e fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, 

incapacitando-a ao trabalho e, requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo às 

contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (ID 

nº 8242669), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 

que a requerente não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação à contestação no ID nº 

8303316. No ID nº 13586448, laudo pericial realizado por perito judicial. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta por MARIA APARECIDA DE SOUZA AMARO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para a 

concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período de 

carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita 

comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao 
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requerimento de aposentadoria por invalidez. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade 

temporária que impeça o exercício de atividades laborais. Analisando os 

autos, verifico que restou comprovada a carência da parte requerente, 

conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade para o 

trabalho exercido por ela, corroborado pelo laudo pericial constante no ID 

nº 13586448. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

tenho que deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o 

caso dos autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já 

decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: APELAÇÃO CÍVEL. 

REEXAME NECESSÁRIO. INFORTUNÍSTICA. SEGURADO ACOMETIDO POR 

LOMBALGIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. 

PERÍCIA MÉDICA QUE AFIRMA HAVER INCAPACIDADE DEFINITIVA, E 

CONSIDERA O AUTOR INAPTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES 

HABITUAIS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA 

FUNÇÕES QUE NÃO EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS. SINGULARIDADE DO 

CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. REQUERENTE COM IDADE AVANÇADA E 

ESCOLARIDADE BAIXA, QUE SEMPRE EXERCEU ATIVIDADES BRAÇAIS 

PARA SUA SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO AJUSTADO. REMESSA OFICIAL E 

APELO DO INSS, CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE 

AUTORA, CONHECIDO E ACOLHIDO. "Conforme passagem de precedente 

do TRF da 1ª Região, a 'limitação laborativa parcial, porém irreversível, 

somada às condições pessoais da segurada para o exercício de sua 

profissão de trabalhadora rural, acrescentando-se seu baixo grau de 

escolaridade, meio social em que vive, idade avançada, nível econômico e 

atividade desenvolvida, sendo inviabilizada, em função da idade, 

adaptação em atividade profissional diversa daquela a que dedicou sua 

vida, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez'. De acordo 

com a Súmula 47, aprovada pela TNU em 2012, 'uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez'." (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo 

Previdenciário, 8 ed., rev. ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

641-642). "Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, 

avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a 

inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma 

nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de 

aposentadoria por invalidez" (STJ, AREsp 1143422, rel. Min. Sérgio Kukina, 

Data da Publicação 30-8-2017). (TJ-SC - AC: 00043179020138240018 

Chapecó 0004317-90.2013.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de 

Julgamento: 05/12/2017, Terceira Câmara de Direito Público) APELAÇÃO. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO DO MAGISTRADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS DO SEGURADO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E SOCIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado não se 

encontra vinculado ao laudo pericial, devendo levar em consideração as 

condições sociais do segurado; 2. Caminhando nos princípios norteadores 

do ordenamento jurídico brasileiro, deve-se levar em consideração a 

proteção à dignidade da pessoa humana, valor-fonte que não pode ser 

sacrificado por interesses coletivos, sendo este um fundamento e fim 

último de toda a ordem pública; 3. A análise quanto a concessão dos 

benefícios previdenciários em razão da incapacidade laboral deixou de ser 

por subsunção pura, passando os tribunais a analisarem o contexto social 

em que está inserido o beneficiário segurado; 4. Ultrapassando as 

condições clínicas do segurado e considerando as condições pessoais e 

sociais desfavoráveis, resta somente concluir que a lesão parcial e 

permanente da parte recorrente gera incapacidade para o trabalho 

habitual. 5. O serviço de reabilitação profissional é devido aos segurados 

de maneira obrigatória, desde que incapacitados parcial ou totalmente para 

o trabalho, tratando-se de um serviço previdenciário compulsório, 

competindo ao INSS promover tal prestação tão-logo constate que o 

segurado esteja insusceptível de recuperação. 6. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento pacificado acerca de o INSS ser o 

responsável pela habilitação ou reabilitação do segurado incapacitado 

para o mercado de trabalho, pois entende que tal atribuição está pautada 

no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 7. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-AM 06378130220158040001 AM 

0637813-02.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 21/01/2018, Terceira Câmara Cível) No caso em testilha, 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, 

consoante laudo no ID nº 13586448, que concluiu que a sua incapacidade 

é total e permanente, e não está apta para o exercício de outra atividade 

profissional ou reabilitação diante da idade avançada, parca escolaridade 

e ausência de qualificação profissional. Nessa toada, constato que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas 

desde a data da cessação do benefício (09.11.2016 – ID nº 7270453 

página 02), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, §1°, do Código 

Tributário Nacional) e correção monetária pelo manual de cálculos do 

Conselho da Justiça Federal. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Decorrido o prazo para 

recurso voluntário, ao contador para se verificar se não trata de caso de 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004488-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLINO OLIVEIRA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004488-91.2017.8.11.0037. AUTOR: VANDERLINO OLIVEIRA BISPO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por VANDERLINO 

OLIVEIRA BISPO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Em audiência, o advogado 

informou o falecimento da parte autora e pugnou pela extinção do 

processo. É o breve relato. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico que o advogado da parte requerente pugnou pela desistência e 

extinção do processo, em razão do falecimento de seu cliente. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o referido pedido e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001040-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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WALDENOR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001040-13.2017.8.11.0037. REQUERENTE: WALDENOR DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando o decurso do prazo sem a devida manifestação do perito 

judicial nomeado nos autos, revogo a nomeação anteriormente feita e 

nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço 

à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro 

ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, 

e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de nova perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Sem prejuízo, intime-se o requerido 

para que mantenha o pagamento do benefício até a sentença. Concluídas 

as diligências, retornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005731-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOARI AVELINO DELMONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005731-70.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 9.370,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR IDADE 

(ART. 48/51), PERÍODOS DE CARÊNCIA, CONCESSÃO, 

AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE SEGURADO 

ESPECIAL (REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR)]. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por 

JOARI AVELINO DELMONDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua 

vida e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para 

receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Em audiência de instrução foi ouvida a parte autora. O 

requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 61 (sessenta e um) anos de idade, conforme documentos de ID 

10934972 – Pág. 16. Além do requisito da idade, deve-se comprovar 

também a qualidade de segurado especial em regime de economia familiar. 

De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Não obstante, para a concessão 

do pedido também é necessário comprovar o efetivo exercício da atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento. É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em 

sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra 

do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos 

negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio 

documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima 

citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de 

documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção 

de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, 

bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova 

testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não 

sendo necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 
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contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de fotocópia de certificado de 

dispensa de incorporação (ID 10934972 - Págs. 27/28), fotocópia de 

certidão de casamento (ID 10934972 - Pág. 36), fotocópia de certidão de 

nascimento (ID 10934972 - Pág. 37), fotocópia de requerimento de 

matrícula (ID 10934972 - Págs. 38 e 42), fotocópia de ficha de matrícula 

(10934972 - Pág. 39), fotocópia de ficha de controle de associado (ID 

10934972 - Pág. 46), fotocópias de notas fiscais (10934972 - Págs. 

47/53), bem como fotocópia de declaração de exercício de atividade rural 

(10934972 - Págs. 63/65), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do 

Superior Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a parte requerida, em 

sede de contestação, se limitou a aduzir a ausência de requisitos para o 

acolhimento da pretensão da parte autora. Assim, entendo que a prova 

documental apresentada, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pelo requerente. 

Os documentos trazidos a baila comprovam a atividade rural exercida pela 

parte requerente, sendo que o lapso temporal de exercício de atividades 

rurícolas encontra-se em conformidade com as exigências do artigo 143 

da Lei nº 8.213/91. Não obstante, vale registrar que, independe de 

contribuição, a aposentadoria por idade rural dos trabalhadores que 

ingressaram no sistema em data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RURAL. CONTAGEM. 

TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. CONTRIBUIÇÃO. 

INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o reconhecimento 

do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao advento da Lei 

8.213/91 independe do recolhimento das contribuições previdenciárias 

correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA TURMA, REsp 

670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O fato de 

o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos relacionados 

no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à concessão do 

benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores 

do meio urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo 

desemprego, ao exercício de atividades informais, sem registro em 

carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por oportuno, que tal 

fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, onde as 

oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os trabalhadores 

pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus direitos e 

obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo 

único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a 

atividade rural é meramente exemplificativo, pois entendimento em 

contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não 

somente no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito. 

Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os meios de prova, 

o que nos leva a concluir que a finalidade da norma inscrita no artigo 106 

da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, indicando-lhe alguns 

documentos que podem ser utilizados para comprovar a atividade rural, o 

que não exclui a possibilidade de fazer uso de outros documentos para tal 

mister. Além do mais, o Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias aos bons 

costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de certificado de 

dispensa de incorporação, fotocópia de certidão de casamento, fotocópia 

de certidão de nascimento, fotocópia de requerimento de matrícula, 

fotocópia de ficha de matrícula, fotocópia de ficha de controle de 

associado, fotocópias de notas fiscais, bem como fotocópia de 

declaração de exercício de atividade rural, como início de prova 

documental, tendo em vista que comprovam que a parte requerente 

exerceu atividade rural, atendendo ao período exigido pela lei. Portanto, a 

parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, estando 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão 

inicial. Ainda, a parte requerente, no ano da propositura da referida ação, 

satisfazia os requisitos da idade para a obtenção do benefício, bem como 

há comprovação satisfatória de que trabalhou na lavoura. Assim, 

considero que a concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou 

normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. No que concerne à data de início do benefício 

entendo que o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo, 

haja vista que a requerente trouxe aos autos prova de ter requerido o 

mesmo administrativamente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir da 

data do requerimento administrativo 01/03/2017 (ID 10934972 – Pág. 

73/74), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 

134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Ainda, arbitro honorários em favor do advogado 

público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos termos do 

artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, §3°, do mesmo código. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001493-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTUNES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001493-71.2018.8.11.0037. AUTOR: MARIA ANTUNES DOS SANTOS 

RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HIBRIDA/MISTA proposta por MARIA 

ANTUNES DOS SANTOS RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados. Aduz, em 

síntese, que exerceu a atividade rurícola durante parte do seu período 

laborativo, juntamente com a atividade urbana. Afirma, outrossim, 

preencher os requisitos legais para a fruição da aposentadoria por idade 

híbrida. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova 

material suficiente. A parte requerente apresentou impugnação à 

contestação. Em audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 
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do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A 

questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Cumpre registrar 

que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao 

artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir 

expressamente a somatória do tempo de exercício de labor rural ao 

período de trabalho urbano, para fins de concessão do benefício da 

aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem. O fato é que o Superior Tribunal de 

Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Nesse 

passo, a parte autora comprovou 17 (dezessete) anos do exercício de 

atividade rural e 35 (trinta e cinco) contribuições como segurado urbano, 

conforme extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais, integralizando o período de carência exigido por lei. O exercício da 

atividade rural foi comprovado por prova documental e oral. Assim, resta 

reconhecido o período de trabalho rural de junho de 1964 a março de 

1982. De fato, há nos autos fotocópia de certidão de casamento (ID 

12228471), fotocópia de registro de nascimento (ID 12228482), fotocópia 

de carteira de sócio do sindicato dos trabalhadores rurais (ID 12228485), 

fotocópia de certidão de registro de imóvel (ID 12228495), bem como 

fotocópia de ficha do sindicato dos trabalhadores rurais (ID 12228501), 

atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. O lapso temporal do labor rural foi apurado pela colheita da prova 

oral, ressaltando que as testemunhas foram unânimes ao relatar o 

exercício da atividade rural pela parte autora. Outrossim, o requisito 

referente a idade restou sobejamente demonstrado pelas provas 

documentais produzidas, especificamente a cópia dos documentos 

pessoais (ID 12228448). Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais 

para a concessão do benefício, mediante prova oral, baseada em início de 

prova material, em observância ao disposto no artigo 55, §2º e §3º, da Lei 

nº 8.213/91. Encampando a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região, tenho que “o início de prova material acompanhado dos 

depoimentos testemunhais, que revelam o período trabalhado, enseja a 

comprovação do lapso temporal laborado, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91. Não obstante estar a Administração subordinada ao princípio 

da legalidade, o Juiz pode apreciar livremente as provas, observando os 

fatos e circunstâncias dos autos, embora não suscitados pelas partes, 

apontando, na sentença, as razões de seu convencimento (art. 131 do 

CPC). Portanto, na sistemática da persuasão racional, o Magistrado tem 

liberdade no exame das provas, eis que elas não possuem valor adrede 

fixado, nem peso legal, de sorte a deixar à sua avaliação a qualidade ou 

força probatória”. Assim, considero que a concessão do benefício 

pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os 

preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 08/12/2016 (ID 

12228468), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 
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134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144231 Nr: 1716-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIOS TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1716-46.2015.811.0037 (Código 144231)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 305 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Intime-se o advogado da parte autora para que informe se já houve a 

expedição de Carta Precatória conforme requerido, na data de 07.07.2017, 

na Ação Anulatória (0017314-63.2011.4.01.3700) que tramita no Estado 

do Maranhão.

Aguarde-se na secretaria.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29556 Nr: 1853-14.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

no prazo legal, para se manifestar quanto à decisão de fls. 319/320.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33630 Nr: 1806-06.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO BARRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Andre Molossi - 

OAB:7592-B/MT

 Processo nº: 1806-06.2005.811.0037 (Código 33630)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO –FAZENDA 

NACIONAL em face de POSTO BARRIL LTDA., devidamente qualificados 

nos autos.

À fl. 67, o exequente pugnou pela extinção do feito, ante a ocorrência da 

prescrição intercorrente.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que o exequente pugnou pela extinção do 

feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, razão pela qual a 

extinção e arquivamento da ação são medidas que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

RECONHECER a prescrição intercorrente do processo e DECLARAR a 

extinção do crédito tributário cobrado nestes autos.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110473 Nr: 796-77.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIOS TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Processo nº 796-77.2012.811.0037 (Código 110473)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido nos 

autos em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121221 Nr: 3718-57.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIOS TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9.127/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3718-57.2013.811.0037 (Código 121221)

Vistos.

Cumpra-se o despacho de fl. 240, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012185-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MARSAL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY FRANCIELY SANTOS SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001901-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EMILLY FRANCIELY SANTOS 

SILVA BRITO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Acolho a justificativa 

para a ausência na audiência designada para dia 10/07/2017 (Id 8793375). 

Tendo em vista que o pedido de redesignação foi feito há mais de um ano, 

REDESIGNE-SE a Audiência de Tentativa de Conciliação, PARA DATA 

MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 31 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010046-90.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido retro. Procedi buscas aos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. No tocante ao pleito de protesto junto ao cartório, o Código de 

Processo Civil estabelece que tal atribuição é do exequente, nos termos 

no art. 517, § 1.º, portanto, indefiro o requerido. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 31 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro Judicial; 

diante da aparente preclusão lógica, caracterizada pela comunicação de 

cumprimento voluntário da sentença, pela parte ré (Id’s 14331905 e 

14331906); bem como que, consultada a conta de depósitos judiciais, esta 

não apresentou valor vinculado ao presente processo, nesta data; 

certifico que, por ora, deixo de remeter este feito à E. Turma Recursal de 

Mato Grosso, bem como intimo a parte autora a se manifestar acerca dos 

documentos juntados nos Id’s 14331905 e 14331906, no prazo de 15 

(quinze) dias, assim como intimo a parte ré, pelo mesmo prazo 

retroindicado, a juntar o comprovante de pagamento da condenação em 

pecúnia, conforme indicado nos autos digitais. Documentos vinculados: 

petição e respectivo(s) anexo(s) (Id’s 14331905 e 14331906). 

Observação: O processo está integralmente disponibilizado no Sistema do 

PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003861-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003861-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RONALDO ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano morais e 

pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Ronaldo Araújo 

dos Santos em face de Lojas Renner S/A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Redesigne-se audiência de Tentativa de Conciliação, 

ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas 

em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e 

de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias 

após a audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado 

que não havendo contestação também será decretada a revelia nos 

autos. Caso a contestação venha acompanhada de documentos e sejam 

arguidas preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco 

dias, saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a 

parte ré não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que o requerente foi incluído nos órgãos de 

cadastro e restrição ao crédito no valor de R$413,09(quatrocentos e treze 

reais e nove centavos), com vencimento em 03/02/2018 e incluso na data 

de 05/04/2018. Aponta que entrou em contato com a requerida para 

resolver o impasse administrativamente e não obtivera êxito. Afirma que 

não possui qualquer relação jurídica com a requerida e que desconhece a 
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origem do débito. Por fim, o requerente pretende a antecipação de tutela 

de urgência para determinar a imediata exclusão de seu nome perante os 

órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. 

É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da negativação do Serasa (id. n°13600857) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, verifico 

que a requerente demonstrou nos autos a restrição comercial em seu 

nome, da importância de R$413,09(quatrocentos e treze reais e nove 

centavos), vinculado ao contrato n°060764335820002, com vencimento 

em 03/02/2018 e incluso na data de 05/04/2018. O dano potencial decorre 

da restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o consumo 

em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além disso, 

segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida 

impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a 

certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente 

nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito. Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado o 

princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação da 

requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar que a exclusão 

liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Vale ressaltar que o 

requerente não possui qualquer outra restrição em seu nome a não ser o 

débito discutido nestes autos, posto que o deferimento da tutela de 

urgência é medida que deve ser imposta. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte requerente Ronaldo Araújo dos Santos, 

portadora do CPF 060.764.335-82 e RG 15699749-50 SSP/BA, contrato 

n°060764335820002, no valor de R$413,09(...) do órgão de cadastro e 

inadimplentes(SERASA) devendo a restrição ser excluída pela secretaria 

desta juízo. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Proceda-se o cancelamento da audiência designada para o dia 

31/07/2018, às 15h:40min. Primavera do Leste-MT, 31 de julho de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005140-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA DA FONSECA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005140-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: THAIZA DA FONSECA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. Cuida-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA, ajuizada por THAIZA DA FONSECA SILVA contra o 

BANCO DO BRASIL S/A. Narra a parte Promovente que possui cartão de 

crédito com o demandado, e que em 19/07/2018 foi surpreendida com o 

bloqueio do cartão, sem qualquer justificativa. Referiu que em contato com 

o SAC da requerida, o atendente confirmou a restrição do cartão, sem, 

contudo, justificar o motivo, conforme gravação constante dos autos. 

Além disso, informa que não recebeu qualquer notificação acerca da 

restrição. Nesse contexto, afirma que o bloqueio não pode subsistir, 

porquanto, não há débitos em aberto no cartão, encontrando-se em dias 

com o pagamento das faturas, conforme comprovantes em anexo, 

inexistindo, assim, motivo a ensejar na indigitada recusa. Diante disso, 

pretende a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida 

que proceda ao imediato restabelecimento do cartão n.º xxxx xxxx xxxx 

5080, bandeira Visa, na função crédito, vinculado a conta corrente 

44994-6, agência 3290-5. Instruiu a inicial com documentos. É o breve 

relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, numa análise perfunctória dos autos, verifico 

que o pedido liminar merece prosperar, eis que diante da documentação 

acostada a inicial, especialmente das faturas do cartão Ourocard Visa 

International, n.º 4984.XXXX.XXXX.5080, com vencimentos para 

06/05/2018 (Id. 14331347), 06/06/2018 (Id. 14331350) e 06/07/2018 (Id. 

14331353), acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento 

(Ids. 14331348, 14331351 e 14331356), é possível constatar que não há 

motivos plausíveis a ensejar o bloqueio do cartão de crédito em nome da 

autora, haja vista que além do pagamento das faturas do cartão em dia, a 

autora ainda quitava a integralidade da fatura de cada mês. Aliado a isso, 

verifica-se a parte autora, não foi devidamente notificada acerca do 

bloqueio, sendo tomada de inopino ao tentar realizar uma compra, 

conforme se extrai da gravação da chamada efetuada para o SAC da 

requerida, Id. 14331345. Sobre o assunto, vejamos a recente 

jurisprudência da E. Turma Recursal do TJ/RS, in verbis: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DA 

FUNÇÃO CRÉDITO DO CARTÃO BANCÁRIO DO CONSUMIDOR SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REPRESÁLIA EM FACE DE AÇÃO 

ANTERIORMENTE AJUIZADA CONTRA O BANCO NÃO ENFRENTADA 

PELO RÉU. INFORMAÇÃO DE RESTRIÇÃO DA AUTORA JUNTO AOS 

CADASTROS DO BANCO SEM A DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO QUE TERIA 

DADO ORIGEM À ANOTAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO 

DISSABOR DO COTIDIANO. ARBITRARIEDADE. QUANTUM FIXADO EM R$ 

5.000,00 ADEQUADO E MANTIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007173552, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

20/07/2018). Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. ANTE 

O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida: 1) 

RESTABELEÇA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o cartão de crédito 

de titularidade da autora (Ourocard Visa International, n.º 

4984.XXXX.XXXX.5080), sob pena de multa diária inicial que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Serve a 

presente decisão de carta/mandado de citação e intimação, no sentido de 

citar/intimar no endereço da reclamada Banco do Brasil (Rua Silvério Nadir 

Danielli, n.º 190 - Centro Sul, Primavera do Leste - MT, 78850-000). O não 

comparecimento da parte reclamante ensejará extinção sem apreciação 

do mérito. Não comparecendo a parte reclamada e/ou não apresentando 

contestação no prazo de 05 dias da data da audiência, se inexitosa a 

conciliação, implicará em revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada para o dia 17/12/18 09:00 horas. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Primavera do Leste, 31 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005038-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TORRES BEZERRA (REQUERENTE)

JESSICA SOUTO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)
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LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1005038-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RODRIGO TORRES BEZERRA, 

JESSICA SOUTO MORAES REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

COM TUTELA ANTECIPADA proposta por RODRIGO TORRES BEZERRA e 

JESSICA SOUTO MORAES, em desfavor a UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Narra a inicial que a parte autora 

contratou com a requerida em data de 29/03/2018, o plano de saúde 

Unimed Sper Class Individual Familiar Enfermaria, sob o n.º 3874007409, 

em favor do seu filho Gabriel Torres Moraes, nascido em 08/02/2018, com 

diagnóstico de “sopro cardíaco fisiológico, sem repercussão”, conforme 

exame de ecocardiograma, assinalado pelo médico cardiologista, Dr. 

Renato Costa Jr, CRM-6585 (Id. 14256510), e atestado médico emitido pela 

pediatra, Dra. Isaura Barros Muniz, CRM/MT-6826. Diz que no dia 

10/07/2018, em consulta médica agendada no Hospital São Lucas, a Ré 

não autorizou a liberação da guia n.º 72243647, alegando constar em 

aberto a parcela do mês 03/2018, no valor de R$ 218,04 (duzentos e 

dezoito reais e quatro centavos). Relata ainda que não houve notificação 

acerca do suposto débito. Afirma que a indigitada cobrança não procede, 

tratando-se de boletos emitidos em duplicidade, haja vista que o plano fora 

contratado em 29/03/2018, tendo sido emitido boleto com vencimento para 

02/04/2018, o qual fora devidamente pago, além do mais, informa que 

todas as faturas encontram-se quitadas. Ao final, requereu a antecipação 

de tutela, para o fim de determinar a requerida o restabelecimento do plano 

de saúde contratado. Instruiu a inicial com os documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifico que os autores 

propuseram ação judicial em desfavor da requerida, objetivando 

resguardar direitos do filho Gabriel Torres Moraes, nascido em 

08/02/2018. Ocorre que o direito pleiteado nesta ação é em favor da 

criança, que é a única titular do plano de saúde constante do contrato, no 

qual também é somente a criança que figura como contratante, 

representada, obviamente, por seus pais, de modo que ela deverá constar 

NECESSARIAMENTE no polo ativo da demanda, representada por seus 

pais, sem embargo de eventual possibilidade de os genitores 

permanecerem, TAMBÉM, no polo ativo da ação, como partes, se assim 

entenderem, já que a presença dos mesmos pode ser uma faculdade, mas 

a do titular do plano de saúde (menor impúbere), ao ver do Juízo, é 

imprescindível. A par disso, considerando que o menor não pode ser parte 

nos processos instituídos por esta Lei, não se admitindo a representação, 

a teor do dispõe o art. 8º da Lei 9.099/95, a extinção do feito a rigor se 

impõe. Isto posto, JULGO EXTINTO o processo e o faço com fundamento 

no art. 51, IV da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 31 de julho 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114841 Nr: 5354-92.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Autos código 114841

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 07.08.2018 às 14:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114841 Nr: 5354-92.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado 

que foi expedida carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) para a 

Comarca de Várzea Grande – MT, para oitiva da testemunha Nestor José 

Comachio Júnior.

Primavera do Leste-MT, 30 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38452 Nr: 2623-36.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO CORRENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal. Trata-se da 2ª Públicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 14602 Nr: 2036-77.2007.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ESPÍNDOLA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alexandre Gonçalves 

do Amaral - OAB:OAB-MS 6.661, TATYANE BARBOSA DADALTO 

TSCHINKEL - OAB:22559

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado 

de que foram expedidas cartas precatórias com prazo de 60 (sessenta 

dias) para a Comarca Ponta Porã-MS, visando a oitiva das testemunhas 

Jair Bernabé de Oliveira e Maira Beatriz Goldoni, bem como interrogatório 

do réu Valmir Espíndola Flores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 14602 Nr: 2036-77.2007.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ESPÍNDOLA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alexandre Gonçalves 

do Amaral - OAB:OAB-MS 6.661, TATYANE BARBOSA DADALTO 

TSCHINKEL - OAB:22559
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 Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 02/08/2018 às 15h00min, onde serão ouvidos o (a) 

ofendido (a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Sem prejuízo, considerando que foram acostados aos autos dois números 

de Cadastro de Pessoa Física em nome do acusado, oficie-se a Receita 

Federal do Estado do Mato Grosso do Sul para que apresente o histórico 

de cadastro em nome do acusado Valmir Espíndola Flores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209797 Nr: 4041-86.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURACY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE SILVA RODRIGUES 

SOUSA - OAB:20088/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, ressaltando que o prazo legal da carga já se esvaiu.

Primavera do Leste-MT, 31 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205343 Nr: 1964-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRA NASCIMENTO PEREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:16.689

 Código 205343

Vistos, etc.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de VALMIRA NASCIMENTO PEREIRA 

DE MORAIS, dando-o como incurso no art. 306, caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro, e art. 331, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

2. Cite-se a acusada para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar a acusada se a mesma possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensora Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, defiro o item 2 da cota ministerial de fl. 34, contudo 

indefiro o item 1, da mesma, vez que não comprovada a impossibilidade do 

Ministério Público providenciar por seus próprios meios as certidões 

requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, da CNGC Judicial.

 6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema 

Apolo verificou-se que a ré não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 

03/09/2018, às 15:50 horas, ante a oferta do representante ministerial.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71501 Nr: 3816-47.2010.811.0037

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRBP, NRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BOMFIM - 

OAB:14533, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do requerido 

de que os autos foram desarquivados e estão a disposição nesta 

secretaria de vara por 10 (dez) dais.

Primavera do Leste-MT, 31 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 04/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Candiotto – Juiz de Direito 

Coordenador da Justiça Comunitária da Comarca de Sorriso, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a 

Lei Estadual nº 8.161, publicada no Diário Oficial em 14 de julho de 2004, 

na Lei Estadual nº 10.283, publicada no Dário Oficial nº 26.550, em 09 de 

junho de 2015, Edital n° 06/2018, disponibilizado no DJE 10189, em 

30/01/2018 e Edital n.º 25/2018/JC/PRES, de 27/03/2018, disponibilizado no 

DJE n.º 10227/2018, em 24/04/2018, concernente a abertura de Processo 

de Seleção para Recrutamento de Agente Comunitário de Justiça e 

Cidadania, da Comarca de Sorriso/MT.

 1. DA ENTREVISTA:

Fica designado o dia 31 de julho de 2018, às 09:00 horas, nas 

dependências do Fórum local, para realização da terceira etapa da 

Seleção para Recrutamento de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania, 

da Comarca de Sorriso/MT.

Será eliminado da seleção o candidato que não comparecer em quaisquer 

das etapas da seleção, bem como, depois de iniciada a entrevista, 

abandonar o local antes da liberação.

Sorriso/MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Candiotto. Juiz de Direito Coordenador da Justiça Comunitária

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002848-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. R. (AUTOR)

F. L. F. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. Z. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002848.10.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer ajuizada por Pablo Borges Rigo e Fernanda Lemos 

Fernandes Rigo em face de Leonarzo Zanella Bonetti, todos qualificados 

nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na inicial de Id. 

13451314, que veio instruída com documentos. DE pronto, a decisão 

lançada sob o Id. 13591744 deferiu a tutela almejada para determinar que 

o requerido desocupasse o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa diária. Ainda nesta oportunidade, designou-se audiência de 

conciliação perante o CEJUSC, determinando-se a citação e intimação da 

parte-ré. Juntada do comprovante de pagamento da primeira parcela 

referente as custas processuais, Id. 13608758 e ss. Certidão positiva de 

citação e cumprimento da tutela de urgência, Id. 1373488. Autores 

requerem a juntada da guia de recolhimento relativamente a segunda 
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parcela das custas processuais, Id. 14081696 e ss. Em seguida, consta 

dos autos requerimento da parte autora de imediata imissão na posse do 

bem, Id. 14156198. Entretanto, ato contínuo, foi noticiado nos autos que as 

partes compuseram-se amigavelmente por ocasião da sessão de 

mediação realizada perante o CEJUSC local, consoante termos e 

condições que constam da ata de Id. 14215947. É o relato do necessário. 

Decido. Estando as partes regularmente representadas, bem como 

presentes os demais requisitos legais pertinentes, HOMOLOGO o acordo 

que consta da ata de Id. 14215947, para que suta os regulares efeitos de 

legalidade e, via de consequência, julgo extinto o processo na forma do 

art. 487, inciso III, “b” do CPC. Honorários advocatícios e custas 

processuais na forma avençada, ficando o requerido dispensado o 

pagamento do saldo remanescente relativamente as custas processuais, 

na forma prevista pelo art. 90, § 3º do CPC. Tendo as partes desistido 

expressamente do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. P.R.I.C. Sorriso/MT, 26 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005743-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA PREIMA PETSCHOW (RÉU)

 

Certifico que compareceu neste Cejusc a parte Requerida, a qual 

manifestou interesse na realização de audiência de Conciliação, motivo 

pelo qual designei o dia 13 de Agosto de 2018, às 13:30 hs, saindo a parte 

Requerida devidamente intimada para o ato.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GASTALDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CICHACZEWSKI (RÉU)

 

Processo nº: 1000841-79.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005953-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZACAROM (REQUERIDO)

 

1005953-29.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação do requerido, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 31 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002213-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRINKS BRINQUEDOS LTDA - ME (REQUERIDO)

WERBETH RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1002213-97.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001578-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO ABATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DOS REIS FERNANDES OAB - RO0004940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 1001578-19.2016.8.11.0040 REQUERENTE: 

MARCELOS ANGELO ABATTI REQUERIDO: PIRAPO COMÉRCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CÁLCULO DAS CUSTAS 

JUDICIAIS ATUALIZADAS EM 9,7% A PARTIR DE 02/04/2018, CONFORME 

PROVIMENTO 12/2018 – CGJ DE 07/03/2018: Valor da causa corrigido 

para efeito de cálculo de Custas = R$18.722,00 VALOR DAS CUSTAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R $ 4 1 3 , 4 0  T A X A 

JUDICIÁRIA.......................................................................R$187,22 (=) 

VALOR TOTAL DAS CUSTAS A RECOLHER.....................R$600,62 

(Seiscentos reais e quarenta centavos) Determinação Id. 12304029 – 

Custas pela parte requerente Obs: Valor pago ID 2009497 – 2009802 

R$180,00 Valor das Custas R$ 180, 00 pago - Saldo R$ 233,40 

Taxa...............................................................R$187,22 Sorriso - MT, 15 de 

junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002901-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1002901-25.2017.8.11.0040 – PJE AÇÃO: Reclamação 1ª VARA 

CIVEL Requerente: MALKI JHONATAN DA SILVA SANTOS Requerido: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A CÁLCULO DAS CUSTAS 

JUDICIAIS ATUALIZADAS EM 9,7% A PARTIR DE 02/04/2018, CONFORME 

PROVIMENTO 12/2018 – CGJ DE 07/03/2018: Valor da Causa corrigido 

para efeito de cálculo de Custas = R$15.264,29 VALOR DAS CUSTAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R $ 4 1 3 , 4 0  T A X A 

JUDICIÁRIA.......................................................................R$152,64 (=) 

VALOR TOTAL DAS CUSTAS A RECOLHER....................R$566,04 

(Quinhentos e sessenta e seis reais e quatro centavos). Obs: “Custas 

pelo Parte Demandada” Determinação ID - 113840 Sorriso – MT. 18 de 

Junho de 2018. VLADEMIR JOÃO RECH Mat. 13527

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000502.57.2016.8.11.0040 Embargos de Declaração Vistos etc. 

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Marka Artigos 

Esportivos Ltda - ME em relação à sentença proferida nos autos, alegando 

ser a mesma omissa, eis que, ao contrário do que constou a embargada 

não custeou a reforma do imóvel, bem como que o referido decisium 

deixou de manifestar-se sobre os requerimentos que constam dos itens 

“b” e “c” da inicial. Contrarrazões aos embargos, Id. 12689906. É o breve 

relato. Decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” Mercê dos argumentos lançados pela embargante, é 

cristalino que os embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a 

modificação do teor da sentença prolatada. Segundo o entendimento 

jurisprudencial majoritário, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for conseqüência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma a embargante, não se 

vislumbra o vício apontado. Aliás, urge destacar que ao apresentar os 

embargos, a embargante faz uma releitura das provas, concluindo pela 

necessária modificação da sentença, de modo a afastar acolher a 

pretensão exposta na inicial. Sobre a hipótese em voga, vejamos o 

recente julgado do TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, 

OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO 

ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. "1. Os 

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese 

em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão." (EDcl no MS 21.315/DF). "A 

contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é a do 

julgado com ele mesmo, isto é, aquela que revele discrepância entre 

disposições internas da decisão impugnada. O recurso, intentado com 

esse fundamento, não é adequado para veicular pretensão de ajuste do 

provimento jurisdicional com o entendimento da parte acerca de 

determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao julgado não 

enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." (EDcl no AgRg 

no AREsp 1008359/RJ).” (ED 48042/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Sendo assim, não se pode 

admitir os presentes embargos com objetivos infringentes, pois, a 

alteração do julgamento proferido somente poderia ocorrer como reflexo 

da sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal 

supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti 

Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima”. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITO 

MODIFICATIVOS. ATO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO 

SUBMETIDA À DENOMINADA "PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

TERMO INICIAL. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 535, incisos I 

e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se 

apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição 

eventualmente existentes no julgado. A obtenção de efeitos infringentes 

somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a 

existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 

535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável de sua 

correção; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco 

manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2. 

No caso, não existe nenhum vício a ser sanado. A existência de 

precedente favorável ao Embargante e que não foi utilizado como 

fundamento do decisum não configura omissão passível de ser arguida em 

sede de declaratórios, ainda mais quando a tese apresentada somente foi 

aventada no presente momento. Assim, é manifestamente descabido o 

seu exame, sob pena de se eternizar o processo judicial. 3. Embargos 

rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EREsp 665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 17/11/2009) “os 

embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se 

insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite 

embargos de declaração com efeito modificativos quando ausente 

qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- 

Corte Especial, ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, 

não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119). Nessa esteira, inexistindo 

vício a ser suplantado em relação à sentença proferida, certo é que os 

embargos não merecem acolhimento. Pelo exposto, recebo, todavia, deixo 

de acolher os embargos de declaração apresentados, ante a ausência do 

vício apontado. Cumpra-se o já determinado na sentença proferida. Às 

providências. Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Autos nº 1000502.57.2016.8.11.0040 Embargos de Declaração Vistos etc. 

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Marka Artigos 

Esportivos Ltda - ME em relação à sentença proferida nos autos, alegando 

ser a mesma omissa, eis que, ao contrário do que constou a embargada 

não custeou a reforma do imóvel, bem como que o referido decisium 

deixou de manifestar-se sobre os requerimentos que constam dos itens 

“b” e “c” da inicial. Contrarrazões aos embargos, Id. 12689906. É o breve 

relato. Decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” Mercê dos argumentos lançados pela embargante, é 

cristalino que os embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a 

modificação do teor da sentença prolatada. Segundo o entendimento 

jurisprudencial majoritário, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for conseqüência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma a embargante, não se 

vislumbra o vício apontado. Aliás, urge destacar que ao apresentar os 

embargos, a embargante faz uma releitura das provas, concluindo pela 

necessária modificação da sentença, de modo a afastar acolher a 

pretensão exposta na inicial. Sobre a hipótese em voga, vejamos o 
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recente julgado do TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, 

OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO 

ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. "1. Os 

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese 

em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão." (EDcl no MS 21.315/DF). "A 

contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é a do 

julgado com ele mesmo, isto é, aquela que revele discrepância entre 

disposições internas da decisão impugnada. O recurso, intentado com 

esse fundamento, não é adequado para veicular pretensão de ajuste do 

provimento jurisdicional com o entendimento da parte acerca de 

determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao julgado não 

enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." (EDcl no AgRg 

no AREsp 1008359/RJ).” (ED 48042/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Sendo assim, não se pode 

admitir os presentes embargos com objetivos infringentes, pois, a 

alteração do julgamento proferido somente poderia ocorrer como reflexo 

da sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal 

supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti 

Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima”. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITO 

MODIFICATIVOS. ATO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO 

SUBMETIDA À DENOMINADA "PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

TERMO INICIAL. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 535, incisos I 

e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se 

apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição 

eventualmente existentes no julgado. A obtenção de efeitos infringentes 

somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a 

existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 

535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável de sua 

correção; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco 

manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2. 

No caso, não existe nenhum vício a ser sanado. A existência de 

precedente favorável ao Embargante e que não foi utilizado como 

fundamento do decisum não configura omissão passível de ser arguida em 

sede de declaratórios, ainda mais quando a tese apresentada somente foi 

aventada no presente momento. Assim, é manifestamente descabido o 

seu exame, sob pena de se eternizar o processo judicial. 3. Embargos 

rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EREsp 665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 17/11/2009) “os 

embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se 

insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite 

embargos de declaração com efeito modificativos quando ausente 

qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- 

Corte Especial, ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, 

não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119). Nessa esteira, inexistindo 

vício a ser suplantado em relação à sentença proferida, certo é que os 

embargos não merecem acolhimento. Pelo exposto, recebo, todavia, deixo 

de acolher os embargos de declaração apresentados, ante a ausência do 

vício apontado. Cumpra-se o já determinado na sentença proferida. Às 

providências. Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102316 Nr: 5276-55.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Autos n. 5276-55.2013.811.0040 – Código Apolo: 102316.

 Vistos etc.

 Ante o teor do petitório de fl. 268, bem como da concordância 

manifestada pela parte autora (fls. 271/272), DEFIRO a expedição do 

alvará de levantamento da quantia depositada nos autos, devendo a 

Secretaria da Vara observar o teor do Provimento n. 68 editado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do 

Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116189 Nr: 7253-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA ME, 

SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTOVÃO SOARES 

CAVALCANTE NETO - OAB:44134, GUILHERME CALVO CAVALCANTE 

- OAB:45291

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

AUTORA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3272 Nr: 722-73.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL, LUIZ ZORDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 722-73.1996.811.0040, Protocolo 

3272, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3273 Nr: 454-19.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL, LUIZ ZORDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 454-19.1996.811.0040, Protocolo 

3273, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3464 Nr: 318-85.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, JOSÉ AROLDO DANIEL, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA (Banco 

Bradesco), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 302,25, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls.107/108, sendo que o valor refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

total das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117447 Nr: 8277-14.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA E SENA LTDA - ME (Nome Fantasia: 

FARMA VIDA), EDIMILSON FREITAS BARBOSA, JONATHAN FREITAS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, ANTONIO MINARI NETO - OAB:13.944/MS, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CAMILA FERREIRA 

DO NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora 

acerca da devolução da Carta Precatória sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148420 Nr: 3272-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELLI FLAVIA CORREIA, ADRIANA 

APARECIDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 6.545,00, devendo acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89672 Nr: 1273-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMEIS & DEMEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/O, Giovanna de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) (?), para no praz comum de 10 dias, manifestarem-se acerca do 

Laudo Pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001892-28.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante as razões 

expostas no petitório de id. 14391655, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 20 de setembro de 2018, às 16h00min. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 30 de Julho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001474-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO DANIEL DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR MALAQUIAS MESQUITA (REQUERIDO)

WILLIAN JUNIOR DE BRITO BARRETO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001474-90.2017.8.11.0040. Vistos etc. ABRA-SE VISTA à 

Defensoria Pública para, querendo, manifestar-se acerca do acordo 

entabulado (id. 12792355). Oportunamente, CONCLUSOS. Às 

providências. Sorriso/MT, 30 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TITO COSTA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000430-36.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a impugnação ao 

laudo pericial (id. 13970836), INTIME-SE o expert nomeado para, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, proceda aos esclarecimentos dos pontos 

impugnados. Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da 

complementação do laudo, bem como informarem acerca do interesse na 

produção de prova oral e/ou se requererem o julgamento antecipado da 

lide, anotando prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 30 de Julho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA HAIGERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001641-10.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a impugnação ao 

laudo pericial (id. 14035580), INTIME-SE o expert nomeado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda aos esclarecimentos dos pontos 

impugnados. Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da 

complementação do laudo, bem como informarem acerca do interesse na 

produção de prova oral e/ou se requererem o julgamento antecipado da 

lide, anotando prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 30 de Julho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE BARBIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002727-16.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a impugnação ao 

laudo pericial com relação ao percentual da lesão (id. 13994657), 

INTIME-SE o expert nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

aos esclarecimentos dos pontos impugnados. Após, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem acerca da complementação do laudo, bem como 

informarem acerca do interesse na produção de prova oral e/ou se 

requererem o julgamento antecipado da lide, anotando prazo de 15 

(quinze) dias. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 30 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003518-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RADIADORES SORRISO LTDA - ME (AUTOR)

SILVANO SILVESTRE DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA CORADI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA CORADI OAB - MT21742/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003518.19.2016.8.11.0040 Vistos etc. Previamente ao 

julgamento da presente demanda, objetivando imprimir efetividade à medida 

liminar já deferida nestes autos, designo audiência de tentativa de 

conciliação a ser presidida por esta magistrada para o dia 29 de Agosto 

de 2018, às 17h00min. Sem prejuízo da intimação dos Causídicos 

habilitados nos autos, intimem-se as partes pessoalmente. Às 

providências. Sorriso/MT, 30 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001794-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COTERPA - CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1001794.77.2016.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Sustação de Protesto com Pedido de Compensação 

de Dívida e Consignação de Saldo Remanescente ajuizada por Coterpa – 

Construções Terraplanagens e Pavimentação Ltda em face de Incomar 

Beneficiamento de Madeira Ltda, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos expostos na inicial (Id. 1943835), que veio instruída com 

documentos. Decisão determinando a emenda da inicial, Id. 1949394. 

Seguindo, deferiu-se a liminar requerida para determinar o cancelamento 

do protesto, mediante oferecimento de caução, Id. 1965463. Regularmente 

citada, a ré apresentou contestação e documentos, Id. 3292640 e ss. A 

tentativa de conciliação restou infrutífera, consoante ata de Id. 4463181. 

Renovou-se a ordem inicial para que a ré providencie a baixa da 

negativação efetuada em nome da autora, Id. 4372461. Impugnação à 

contestação, Id. 7459070. Decisão saneadora, Id. 11769376. Audiência de 

instrução realizada, Id. 12919800. Por fim, as partes apresentaram seus 

memoriais finais, consoante é possível verificar dos Ids. 13054910 e 

13198947. É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a questão, diz 

a autora COTERPA que foi vencedora no certame licitatório na modalidade 

concorrência pública 004/2015 e contrato 120/2015 para realização de 

terraplanagem e pavimentação asfáltica neste Município, tendo realizado 

várias obras, entre elas a pavimentação asfáltica da Rua Turmalinas, 

Industrial I, via onde se localizam os três lotes de propriedade da ré: Lotes 

12, 13ª e 14B, todos da Quadra 14. Esclarece que o serviço de 

pavimentação asfáltica realizado decorre de contratos de asfalto 

comunitário (anexo a inicial), sendo que em decorrência da referida 

contratação a cobrança da contribuição de melhoria é substituída pela 

contribuição direta de cada proprietário de lote. Logo, o serviço de 

terraplanagem e pavimentação asfáltica realizado pela autora na via que 

passa pelos lotes da ré estão discriminados na nota fiscal nº 181, emitida 

pela demandante em 15/08/2016, no valor de R$ 16.920,000 (dezesseis mil 

reais). Ocorre que, além da pavimentação asfáltica, em atenção a 

solicitação feita pela ré, a autora realizou serviços de tubulação para 

esgotamento de águas pluviais da área interna, local onde foi realizada 

escavação com retroescavadeira, escavadeira hidráulica, assentamento 

de tubos e execução de poço de visita e tampa, tudo discriminado na nota 

fiscal nº 182, emitida pela autora em 25/08/2016, no valor de R$ 3.678,00 

(três mil, seiscentos e setenta e oito reais). Portanto, conclui ser credora 

da ré da importância total de R$ 20.598,00 (vinte mil, quinhentos e noventa 

e oito reais), consoante notas fiscais e duplicatas emitidas. Porém, 

considerando que a autora necessitou de materiais disponibilizados pela 

ré, firmaram uma parceria, tendo ambos realizado a contratação de 

serviços e o fornecimento de materiais para compensarem-se 

mutuamente. Portanto, a demandante reconhece a integralidade do crédito 

da requerida no valor de R$ 22.312,08 (vinte e dois mil, trezentos e doze 

reais e oito centavos). Tendo a ré se negado a realizara a compensação 

avençada, requer a procedência da ação para reconhecer seu crédito 

para com a ré no valor de R$ 20.598,00 (vinte mil, quinhentos e noventa e 

oito reais), bem como requer seja determinada a compensação com os 

créditos da ré no valor de R$ 22.312,08 (vinte e dois mil, trezentos e doze 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 267 de 1001



reais e oito centavos), efetuando, desde logo, o depósito judicial do saldo 

remanescente no valor de R$ 1.714,08 (um mil reais, setecentos e 

quatorze reais e oito centavos). De outro norte, a ré alega em linhas gerais 

que firmou contrato de terraplanagem e pavimentação asfáltica com a 

parte autora no valor de R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais), 

ao passo que forneceu à mesma materiais consubstanciados em 53 

milheiros e 123 unidades de tijolos frisados que somam a importância de 

R$ 22.312,08 (vinte e dois mil, trezentos e doze reais e oito centavos), 

concluindo ser credora da empresa-autora do valor de 11.032,08 (onde 

mil, trinta e dois reais e oito centavos). A requerida Incomar 

Beneficiamento de Madeiras Ltda (CNPJ 04.778.873/001-78) segue 

negando ser proprietária do lote 12, o qual pertence à empresa Incomar 

Indústria e Comércio de Madeiras Reis Ltda (CNPJ 70.488713/0001-21), 

logo, a ré não tinha legitimidade para firmar o contrato de terraplanagem e 

pavimentação asfáltica relativamente ao lote 12. Pois bem. Diante dos 

breves relatórios acima quanto as alegações das partes litigantes, de 

largada, convém registrar que o ponto controvertido recai sobre a 

propriedade do lote nº 12, quadra 14, visto que, enquanto a parte autora 

alega de propriedade da ré, sendo está responsável pelo pagamento da 

obrigação assumida, a empresa-requerida nega ser proprietária do 

mesmo, aduzindo ser de propriedade da empresa Incomar Indústria e 

Comércio de Madeiras Reis Ltda. Com efeito, segundo consta da cópia da 

matrícula 3983 do CRI de Sorriso (Id. 1943879), o imóvel denominado Lote 

Industrial 12, quadra 14 é de propriedade da empresa Incomar Indústria e 

Comércio de Madeiras Reiz Ltda, terceira, em tese, estranha a lide em 

questão. Todavia, da análise da prova oral colhida quando da realização 

da audiência instrutória, inclusive do depoimento do representante legal da 

própria requerida e do informante Cleiton Reis, resta inequívoca a 

caracterização de grupo econômico entre as empresas Incomar 

Beneficiamento de Madeiras Ltda (CNPJ 04.778.873/001-78) e Incomar 

Indústria e Comércio de Madeiras Reis Ltda (CNPJ 70.488713/0001-21). A 

propósito, de conformidade com o ensinamento doutrinário acerca do tema 

em voga, grupo econômico consiste num conjunto de sociedades 

empresariais, juridicamente independentes, que coordenam suas atuações 

em prol de objetivos em comum, tendo como principal característica a 

existência de uma sociedade controladora que prevalece sobre as 

demais. Relativamente a configuração de grupo econômico, valioso e 

esclarecedor mostra-se o julgado a seguir: PROCESSUAL CIVIL - 

PESSOAS JURÍDICAS - GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA 

A configuração de grupo econômico pressupõe que duas ou mais 

empresas, cada qual com personalidade jurídica própria, esteja sob a 

direção, controle e administração dos mesmos sócios ou gerentes, com o 

controle de uma pela outra, ocorrendo a comunhão de capital/patrimônio e 

a responsabilidade solidária de todas perante seus consumidores, 

sobretudo quando se portam em relação à sociedade como uma pessoa 

jurídica só. CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - 

FATURA INDEVIDA - RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO - COBRANÇA 

EXTRAJUDICIAL - DESCABIMENTO - DÉBITO INEXIGÍVEL Havendo o 

reconhecimento por parte da empresa de telefonia, em acordo realizado 

por intermédio do Procon, de que determinada fatura estava sendo 

cobrada do consumidor indevidamente, mas mesmo assim a cobrança 

persistiu, o débito deve ser judicialmente declarado inexigível. 

RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO - EXISTÊNCIA DE OUTRO APONTAMENTO NEGATIVO - DEVER 

DE INDENIZAR - DESCABIMENTO - STJ, SÚMULA 385 - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - RECURSO APENAS DO AUTOR - PROIBIÇÃO DE 

REFORMATIO IN PEJUS - MAJORAÇÃO INDEVIDA Conquanto devidamente 

comprovada a irregularidade da inscrição em cadastro restritivo de 

crédito, não há que se falar em direito à indenização por danos morais se 

existente outro apontamento negativo prévio e legítimo em nome do 

consumidor. Sendo, todavia, de procedência a ação, e não havendo 

recurso da parte adversa pleiteando a reforma da sentença para julgar 

improcedente a demanda, deve-se manter a indenização concedida, para 

não incorrer em reformatio in pejus, porém negando-se a majoração da 

quantia, pois não se pode sobrelevar a compensação por um dano que, 

em verdade, é inexistente. (TJSC, Apelação Cível n. 

0304799-15.2015.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 

Quinta Câmara de Direito Civil, j. 10-10-2017). Aliás, reconhecida a 

formação de grupo econômico entre a empresa-ré e a empresa Incomar 

Indústria e Comércio de Madeiras Reis Ltda (CNPJ 70.488713/0001-21), 

legítima proprietária do Lote 12, decorre a responsabilidade solidária da 

primeira para adimplemento do débito em questão, mediante a 

compensação pleiteada. Nessa esteira, vejamos trechos de alguns dos 

depoimentos colhidos quando da realização da audiência instrutória. Por 

ocasião do depoimento pessoal da ré, na oportunidade representada pelo 

sócio-proprietário Claudinei Reis, este declarou que: tornou-se 

sócio-proprietário da empresa após o falecimento de seu pai; os contratos 

objeto da ação foram firmados antes do falecimento de seu genitor; 

relativamente a dois lotes (13-A e 14-A), de propriedade de José 

Aparecido Camargo, assinou, mesmo sem procuração, contrato de 

adesão com a ré para realização da pavimentação asfáltica, que seria 

pago mediante permuta com material; esclarece que a empresa Incomar 

faz uso dos terrenos acima a título de comodato; nega ter contratado 

qualquer serviço referente ao lote 12; esse lote foi arrematado pelo Banco 

do Brasil em uma ação ajuizada contra uma empresa da família do 

depoente; confirmou que, antes da arrematação, a empresa ora ré fazia 

uso desse lote para carga e descarga de madeira; a empresa Incomar 

Indústria e Comércio Reis Ltda é uma empresa da família, a qual era 

proprietário do lote 12 até quando este foi arrematado pelo Banco do 

Brasil. (Id. 12919726 e ss). No mesmo sentido, isto é, robustecendo a tese 

de grupo econômico, tem-se ainda nos autos, sem prejuízo dos demais 

depoimentos colhidos, as declarações prestadas pelo informante Cleiton 

Reis, tendo declarado que: é filho de Claudinei Reis; era sócio do seu avó 

na Incomar Beneficiamento de Madeiras, ora requerida; seu pai era 

apenas procurador do seu avô; confirmou que, de fato, ocupavam os três 

lotes a título de comodato; dois desses lotes pertencem à José Aparecido 

Camargo; não sabe dizer a quem pertence o terceiro lote, embora ainda 

faça uso do mesmo; disse que seu avó faleceu em MS e, acredita, que o 

inventário ainda não foi encerrado; confirma a permuta da pavimentação 

asfáltica com material de construção, todavia, o contrato somente foi 

firmado com relação a dois terrenos; posteriormente, disse que o outro 

terreno é de propriedade de uma empresa da família; não sabe dizer quem 

é sócio-proprietário da empresa Incomar Indústria e Comércio de Madeiras 

Reis Ltda; (Id. 12919726 e ss). Manifesto que, mesmo as empresas 

Incomar Beneficiamento de Madeiras Ltda (CNPJ 04.778.873/001-78) e 

Incomar Indústria e Comércio de Madeiras Reis Ltda (CNPJ 

70.488713/0001-21) possuindo personalidades jurídicas distintas, integram 

um mesmo grupo econômico, o que autoriza a aplicação da teoria da 

aparência e, consequentemente o acolhimento da pretensão deduzida na 

peça preambular. Por fim, face o acolhimento integral do pedido formulado 

pela parte autora, evidente a ausência de qualquer hipótese 

caracterizadora da litigância de ma-fé, razão pela qual deixou de acolher o 

pedido da demandada de condenação da postulante à pena respectiva. 

Isto posto, acolho a pretensão contida na petição inicial para o fim de 

reconhecer que a parte-autora detém um crédito para com a ré no valor de 

R$ 20.598,00 (vinte mil, quinhentos e noventa e oito reais), vencido em 

31/08/2016, determinando a compensação do valor ora reconhecido com o 

crédito que a ré possuí em relação à autora no valor de R$ 22.312,08 

(vinte e dois mil, trezentos e doze reais e oito centavos), vencido em 

02/09/2016, mediante atualização monetária pelo INPC desde a data do 

vencimento de cada qual deles e incidência de juros de mora desde a 

citação, valendo anotar que se encontra depositado nos autos o valor de 

R$ 1.714,08 (um mil, setecentos e quatorze reais e oito centavos), 

equivalente, em tese, ao saldo remanescente decorrente da 

compensação. Ainda com fundamento nos fatos e fundamentos acima, 

ratifico a medida deferida liminarmente pela decisão de Id. 1965463. Com 

fundamento no princípio da causalidade, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

certifique-se e expeça-se o competente alvará de liberação do valor 

depositado nos autos pela autora em favor da requerida. Também após o 

trânsito em julgado, aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada sendo requerido quanto a eventual saldo remanescente e/ou 

honorários de sucumbência, ao arquivo. Requerido o cumprimento de 

sentença, proceda-se na forma do art. 523 do CPC. P.R.I.C. Sorriso/MT, 30 

de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 268 de 1001



KLEYTON CESAR PUTTKAMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARK SHOPPING SORRISO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002034.32.2017.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais 

ajuizada por Kleiton Cesar Puttakammer em face de Park Shopping Sorriso, 

ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos 

na petição inicial de Id. 6677379, instruída com documentos. Despacho 

inicial, Id. 6864893. Certidão positiva de citação da parte-ré, Id. 8163298. 

Termo de sessão de conciliação, a qual restou inexitosa, Id. 9453378. A 

seguir, foi inserida a contestação e os documentos prestados pela ré, Id. 

9650504. Impugnação, Id. 9800250. Decisão saneadora, Id. 10878723. 

Embargos de Declaração, Id. 10970800, contrarrazões aos embargos, Id. 

11010506. Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram 

ouvidas as testemunhas arroladas, tudo conforme se vê da ata Id. 

12796722 e ss. Por fim, as partes apresentaram suas alegações finais, 

consoante Id. 13226315 (requerida) e 13226315 (autor). É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Situando a questão, diz o autor que em 

11/02/2017 foi até o Park Shopping, tendo estacionado seu veículo 

Silverado, GM, cor vermelha, placa GUA8951 no estacionamento do réu, 

sendo que, por volta das 23h10min, ao sair do cinema e dirigir-se ao 

estacionamento, não encontrou seu veículo. Assim, procurou o segurança 

do local, o qual o levou para verificar as imagens das câmeras, 

oportunidade em que foi constado o furto da sua camionete e de 

motocicletas. Por estes fatos, ajuizou a presente ação pretendendo a 

condenação do réu ao ressarcimento dos danos materiais sofridos no 

valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), bem como ao pagamento da 

indenização decorrente dos danos morais suportados no valor 

correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pois bem. Tendo em vista 

que as preliminares arguidas já foram analisadas e rechaçadas por 

ocasião da decisão saneadora, encerrada a instrução probatória cabe 

neste momento o exame do mérito propriamente dito. Como se sabe, o 

requerido responde perante o cliente, pela ocorrência de danos ou furto 

de veículo ocorridos em seu estacionamento, a teor da Súmula 130 do 

STJ, tratando-se de evidente hipótese de responsabilidade objetiva, a qual 

decorre da relação de consumo existente entre as partes, nos termos do 

que dispõe o art. 14 do CDC. Entretanto, é evidente que o 

consumidor-autor não está isento do ônus de demonstrar o dano e o nexo 

causal com o fato do serviço prestado, prova esta da qual não se 

desincumbiu no caso concreto em análise, senão vejamos. A inicial veio 

instruída com Certificado de Registro e Licenciamento do veículo em nome 

do terceiro Cleverson Wernke (Id. 6677593), Contrato de Compra e Venda 

referente ao Veículo datado de 10/06/2016 firmado entre Cleverson 

Wernke e Kleyton Cesar Puttkammer, todavia, sem firma reconhecida (Id. 

6677614) e cópia do boletim de ocorrência lavrado em 12/02/2017 pela 

Delegacia de Polícia deste Município (Id. 6677559). Tratam-se portanto, de 

documentos frágeis e insuficientes a demonstrar a primeira aparência do 

fato alegado pelo demandante. Apesar da juntada do boletim de 

ocorrência, inexiste dentre a prova anexada a inicial qualquer documento 

hábil a demonstrar que o autor, de fato, esteve no shopping na data 

alegada, ou ainda, que estacionou seu veículo no estacionamento daquele 

estabelecimento. Tem-se ainda a prova testemunhal colhida em audiência 

de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Railiane 

Nascimento da Silva e Valdeir Correia do Nascimento, conforme gravação 

digital que instrui a ata de Id. 12796722. Ocorre que, a prova oral 

produzida também não se mostrou satisfatória na demonstração dos fatos 

alegados na inicial, sendo possível concluir pela inexistência de respaldo 

probatória a embasar o pleito do autor, tanto no que pertine ao 

ressarcimento dos danos materiais, quanto em relação aos danos morais. 

Caso semelhante foi objeto de exame pelo Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, conforme se vê do aresto abaixo: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE 

OBJETO DENTRO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - ÔNUS DA PROVA 

- DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. 1- Ao autor incumbe provar os fatos constitutivos 

de seu direito, de acordo com o disposto no artigo 333, inciso I do Código 

de Processo Civil. 2- O ressarcimento de danos materiais depende da 

comprovação de que os bens estavam no interior do veículo, bem como da 

propriedade dos objetos. 3- A ocorrência de meros aborrecimentos, 

contrariedades da vida cotidiana, não caracteriza dano moral, o qual 

somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de 

direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou 

vida privada. V.V.: ESTACIONAMENTO SHOPPING - DEVER DE GUARDA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANO 

MORAL - EXISTÊNCIA. Fazendo parte integrante de um shopping center, 

seu estacionamento, resta configurada a responsabilidade objetiva do 

empreendimento devendo, assim, ser indenizado aquele que teve seus 

objetos furtados. Nos termos do artigo 186 do Código Civil Brasileiro é 

taxativo quanto à possibilidade de se indenizar àquele que foi cometido o 

ilícito.” (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.015193-3/001, Relator(a): Des.

(a) Claret de Moraes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, 

publicação da súmula em 18/11/2016) Nessa toada, não havendo respaldo 

probatório nos autos relativamente à verossimilhança das alegações do 

demandante a respeito do alegado furto nas dependências do 

estacionamento do estabelecimento requerido, os pedidos articulados na 

inicial não se sustentam, devendo ser julgados totalmente improcedentes. 

Isto posto, ante a flagrante ausência de prova, julgo totalmente 

improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, 

extinguo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso 

I do CPC. Condeno a parte-autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

na forma do art. § 2º do CPC, ficando suspensa a cobrança, eis que 

beneficiário da Justiça Gratuita. Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Sorriso/MT, 30 de Julho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003666-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RECH (AUTOR)

MAICON RECH (AUTOR)

DAIANA RECH BORTONCELLO (AUTOR)

GLACIR LURDES RECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003666.30.2016.8.11.0040 Requerentes: Clacir Lurdes Rech, 

Daiana Rech Bortoncello, Maicon Rech e Andreia Rech da Silva Requerido: 

Icatu Seguros S/A Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Pessamista com pedido de Restituição de Valores 

ajuizada por Clacir Lurdes Rech, Daiana Rech Bortoncello, Maicon Rech e 

Andreia Rech da Silva em face de Icatu Seguros S/A, todos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de Id. 

4478390, que veio instruída com documentos. De largada, pela decisão de 

Id. 4565288 indeferiu-se o recolhimento das custas processuais ao final, 

determinando a intimação da parte autora para recolhimento no prazo 

legal. Desde logo, designou-se audiência de conciliação e determinou-se a 

citação da parte-ré. Seguindo, os autores requereram a juntada do 

comprovante de recolhimento das custas processuais, Id. 4713528 e ss. 

Após ser regularmente citada, a ré Icatu Seguros apresentou contestação 

e documentos, consoante se vê do Id. 5814309 e ss. Impugnação à 

contestação e documentos, Id. 6139994. A sessão de mediação restou 

infrutífera, Id. 6693701. Intimadas, as partes manifestaram-se sobre as 

provas pretendidas, Id. 9135049 e 9221301. Decisão saneadora e 

designação de audiência de instrução e julgamento, Id. 11617654. Por 

ocasião da realização da audiência de instrução designada, foram 

inquiridas as testemunhas arroladas, Id. 12796031 e ss. Por fim, as partes 

apresentaram suas alegações finais em forma de memoriais, Id. 13008275 

e 13413003. É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a questão, 

dizem os autores que Neri Rech já falecido era correntista junto ao 

SICREDI S/A, tendo adquirido em 20/10/2015 um financiamento destinado a 

correção de 581 hectares de lavoura no valor de R$ 278.000,00 
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(duzentos e setenta e oito mil) para pagamento em 04 (quatro) anos, 

vencendo a primeira parcela em 15/11/2016 e a última com vencimento 

previsto para 15/11/2019. Segue dizendo que, quando da celebração do 

contrato acima, o de cujus firmou um contrato de seguro prestamista que 

objetivava garantir o pagamento da dívida em caso de seu falecimento, 

garantindo aos seus herdeiros o ressarcimento dos valores já pagos até a 

data de seu óbito. Ocorre que o Sr. Neri Rech, embora não tivesse 

conhecimento de estar acometido por qualquer problema de saúde, veio a 

óbito no dia 27/12/2015. Após seu falecimento, o exame da biópsia atestou 

como causa da morte um câncer. Com isso, após o óbito, os autores 

levantaram a existência do financiamento de nº B50635807-9, bem como 

do Contrato de Seguro Prestamista, tendo procurado a ré, a qual, após 

análise dos documentos, negou o pagamento alegando que houve 

omissão de informações quando da contratação do seguro, o que não 

procede e, inclusive, ensejou o ajuizamento da presente ação. Pois bem. 

Constitui fato incontroverso que em 20/10/2015 o Sr. Neri Rech contratou 

um seguro prestamista junto à seguradora-ré, identificado pela apólice nº 

07.700.009.0, sendo estipulante o Banco Cooperativo Sicredi S/A, tendo o 

referido seguro lhe sido oferecido em razão da contratação de Cédula de 

Crédito Bancário junto à instituição anteriormente referida. Entretanto, diz a 

requerida não estar obrigada à obrigação de indenizar contratada, eis que 

a morte decorreu de fato pré-existente a contratação do seguro, tendo a 

informação sido omitida quando firmado o contrato. De antemão, é 

conveniente registrar que aos contratos de seguro aplicam-se as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, eis que 

segurado e seguradora enquadram-se, respectivamente, nos conceitos 

de consumidor e fornecedor de serviços, além da expressa previsão 

contida no art. 3º, § 2º do CDC. Também sobre o tema, o Código de 

Processo Civil dispõe que: “Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador 

se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo 

do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como 

segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.” “Art. 776. O 

segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco 

assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa.” Com relação ao 

contrato prestamista, oportuna a lição que se extrai do julgado a seguir: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA E RESTITUIÇÃO DE PRESTAÇÕES C/C PEDIDO DE DANO 

MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - 

MODALIDADE PRESTAMISTA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - MORTE 

DO SEGURADO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE. 

Considerando que o seguro prestamista tem por objetivo a quitação da 

dívida contraída pelo segurado junto a uma instituição financeira em caso 

de morte ou situação de invalidez que o impeça de cumprir com a 

obrigação assumida no contrato de empréstimo ou financiamento, tendo 

constado claramente da apólice a contratação do aludido seguro e, ainda, 

havendo prova nos autos do pagamento do valor referente ao prêmio pelo 

consorciado, bem como o seu falecimento, deve ser a seguradora 

apelante condenada ao pagamento da indenização para quitação do 

contrato de consórcio.” (TJMG - Apelação Cível 1.0123.15.000240-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

24/07/2018, publicação da súmula em 26/07/2018) Feita a breve 

introdução acima, apropriado notar que no caso em comento, o ponto 

controvertido recai sobre a existência ou não de doença pré-existente à 

contratação do seguro prestamista, o que ocorreu em 20/10/2015, 

enquanto o óbito do Sr. Neri Rech ocorreu em 27/12/2015. No caso em 

exame, a ré afirma que ao receber o aviso de sinistro, iniciou a regulação 

para verificar a legalidade do pagamento da indenização, quando então 

verificou que em consultas com o médico Dr. Elio João Jaskufski, durante o 

período de 24/08/2007 a 22/12/2015, o segurado era portador de 

hipertensão arterial, diabetes, esteatose hepática, úlcera duodenal e 

gastrite antral. Portanto, considerando a causa da morte que consta em 

sua certidão de óbito, conclui a suplicada que o falecimento do segurado 

ocorreu em decorrência de doença preexistente à contratação do seguro, 

informação esta que, segundo a requerida, foi consciente e 

voluntariamente omitida Sr. Neri Rech. Consta da certidão de óbito do Sr. 

Neri Rech (Id. 4478928) como causa da morte o seguinte: choque séptico; 

abdômen agudo perfurativo e úlcera gástrica, as quais, s.m.j., não trazem 

relação com as moléstias supostamente preexistentes que a ré indica em 

sua peça contestatória. Aliás, embora não recaísse sobre os autores o 

ônus dessa prova, objetivando evidenciar os fatos narrados inicialmente 

e, via de consequência, rechaçar a tese da ré quanto a existência de 

má-fé e doença-pré-existente, quando da realização da audiência de 

instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas Élio João Jaskulski, 

Eduardo Ficagna e Nédio Bertuol, sendo o primeiro o profissional médico a 

que se refere à ré em sua peça contestatória, os quais foram unânimes 

em afirmar que o de cujus, bem como sua família desconheciam a 

existência da doença que levou o Sr. Neri Rech a óbito, Id. 12796031 e ss. 

Todavia, ainda que exista a relação indicada pela requerida entre a 

doença pré-existente e a morte do segurado, não se pode presumir a 

má-fé do contratante, sendo que a prova nesse sentido competia à 

requerida, até mesmo pela inversão do ônus da prova em favor dos 

autores, na forma do art. 6º, inciso VIII do CPC. Some-se a ausência da 

demonstração de má-fé do segurado o fato de que seguradora deveria, 

quando da contratação do seguro, exigir do segurado a apresentação de 

exames e documentos médicos aptos a atestar sua condição de saúde. 

Todavia, não tendo assim conduzido a contratação, na condição de 

fornecedora do serviço, assumiu o risco do pagamento da indenização. 

Aliás, o entendimento do nosso Tribunal de Justiça é pacífico nesse 

sentido, conforme ementas extraídas a partir de julgamento recentes, 

consoante segue abaixo: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO PRESTAMISTA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA 

PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO 

– NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO. Para que a seguradora possa ser exonerada do 

pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, 

ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria 

da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do 

fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção.A presença 

do vírus H.I.V. sob tratamento médico, não implica, por si só, no 

reconhecimento de que a segurada tenha omitido maliciosamente tais fatos 

no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos 

que ela levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu 

conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, realizando tratamento 

ambulatorial medicamentoso para o controle viral.Não é a preexistência da 

doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante 

que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação 

do seguro.Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a 

seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado.” (Ap 

97771/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) 

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - RECUSA DA 

SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA 

OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. Para que a 

seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio 

de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela 

comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua 

morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o 

que não admite presunção.Os sintomas relacionados ao infarto e à 

glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do 

aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento 

de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da 

celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava 

uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, 

não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento 

de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial 

medicamentoso para o controle da pressão.O portador de hipertensão 

arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não 

impeditiva da contratação de seguro de vida.Não é a preexistência da 

doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante 

que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação 

do seguro.Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a 

seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado.O 

recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para 

alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou 

obscuridade.” (ED 146668/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, 

Publicado no DJE 05/02/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE ATIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA 

PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – RECUSA DE PAGAMENTO – 

AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE 
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EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO 

SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO 

SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “É parte legítima para responder à ação em 

que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga 

o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as 

informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ” (STJ, REsp 

592510/RO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, julgado em 

13/12/2005). 2. Se a seguradora deixou de adotar providências 

necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, como no 

caso em comento, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio 

do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do 

segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio.” (Ap 25068/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) Nessa esteira, 

ausente qualquer motivo legítimo que fundamente a negativa da 

Seguradora-ré, o contrato prestamista firmado é plenamente válido, sendo 

a seguradora responsável pelo pagamento da indenização na forma 

pacutada. Isto posto, acolho a pretensão deduzida na peça inaugural para 

o fim de condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária, 

mediante a quitação do saldo devedor do financiamento representado pelo 

contrato nº B50635807-9 diretamente ao Banco Sicredi S/A, bem como 

mediante a restituição dos valores pagos pelos autores ao Banco Sicredi 

S/A, após o óbito do segurado, relativamente ao contrato de 

financiamento, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a 

data do pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde 

a data da citação Condeno também a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Por conseguinte, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo 

cumprimento voluntário, ou ainda, não havendo provocação da parte 

interessada, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, proceda a 

reclassificação do processo e cumpra-se o determinado no art. 523 do 

CPC. Às providências. Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93367 Nr: 5128-78.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR BESBATTI DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB: MT-9647-B , A FIM DE 

QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA 

DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC 

E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1795 Nr: 270-63.1996.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAA(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 270-63.1996.811.0040, Protocolo 

1795, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112477 Nr: 4364-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 Autos nº: 4364-24.2014.811.0040

Código Apolo nº: 112477

Vistos, etc.

Considerando o pedido da parte credora (fls. 305/309), e considerando 

ainda que a obrigação de entregar coisa incerta não foi satisfeita pela 

devedora, DETERMINO a conversão do feito para execução por quantia 

certa, nos termos do artigo 809 do CPC, devendo, no entanto, ser 

previamente arbitrado o valor da coisa, vez que não indicado no título (art. 

809, § 1º, CPC).

Desse modo, e considerando que a credora já apresentou estimativa do 

valor da coisa à fl. 310-311, MANIFESTE-SE a devedora, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 510, CPC).

Em caso de concordância do valor apurado pela exequente, fica, desde já, 

determinada a citação da executada, na forma do artigo 829 do CPC. Caso 

contrário, RETORNEM conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 2866-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTL(, SR, DS, LAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, 

MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 Autos nº: 2866-87.2014.811.0040

Código nº: 110696.

Vistos etc.

Cumpra-se a determinação de fl. 934, certificando se houve ou não 

resposta.

PROCEDA com a alteração no Sistema Apolo, bem como na capa dos 

autos, a fim de constar o advogado substabelecido à fl. 937, como patrono 

da parte requerida José Tadeu Lemainski.

 Após, RETORNEM CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001386-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (REQUERIDO)
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MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES (REQUERIDO)

 

Ante a certidão do meirinho, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para efetuar o pagamento do complemento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 4.380,00, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Impulsiono, ainda, para intima-lo de 

que a petição retro juntada deverá ser protocolada junto ao juízo 

deprecatante, o qual é o competente para análise dos pedidos ali 

encartados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003629-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, que designei o dia 28 de SETEMBRO de 2018, às 09 horas, 

para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 31 de 

julho de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006533-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE ARIM DE CARVALHO (REQUERENTE)

REGINALDO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Juntada de Ofício recebido do Banco do Brasil, prestando informações.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004328-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PACHECO DE MOURA BELCHIOR (REQUERENTE)

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DAS DORES BENETTI (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE BENETTI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004328-23.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: B V INCORPORACAO LTDA, SAMUEL PACHECO DE 

MOURA BELCHIOR REQUERIDO: LUCIENE DAS DORES BENETTI, PAULO 

HENRIQUE BENETTI DA SILVA VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004149-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FREIRE CABO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 28 de SETEMBRO de 

2018,  às 11 horas,  para rea l ização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004319-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILAINE PONCIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004319-61.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: 

JOSILAINE PONCIANO VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, visto que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo de 15 dias 

para eventual oposição de embargos, os quais não terão efeito 

suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 2 - Não noticiado 

o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato 

à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 3 - Havendo 

indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no 

mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 4 - Não havendo 

depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou 

imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio exequente, que 

deverá firmar compromisso. 5 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. 6 - Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores. 7 - Em 

conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 8 - Se requerido, 

proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 9 - Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004000-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA DAS GRACAS SGARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LIZONETE DE FATIMA DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 

30 DIAS Dados do processo: Processo: 1004000-93.2018.8.11.0040; 

Valor causa: R$ 44.614,37; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Inventário 

e Partilha]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: VALMIRA DAS 

GRACAS SGARIA INVENTARIADO (A): LIZONETE DE FATIMA DE FREITAS 

FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor 

da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial e das 

primeiras declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES : A de cujus faleceu em 05/05/2018 na cidade de Salto do 

Lontra/PR, sem deixar testamento, sendo casada com IVO GONÇALVES 

DE FREITAS, sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens. A falecida 

residia junto com o seu esposo, e pelo fato de não ter filhos, a 

Requerente, ora a Inventariante, cujo endereço já está no preâmbulo da 

exordial que dentro da sucessão, é a única herdeira dos bens deixados, 

conforme já explanado na peça inaugural. A de cujus faleceu em 

05/05/2018 na cidade de Salto do Lontra/PR, sem deixar testamento, 

sendo casada com IVO GONÇALVES DE FREITAS, sob o Regime de 

Comunhão Parcial de Bens. A falecida residia junto com o seu esposo, e 

pelo fato de não ter filhos, a Requerente, ora a Inventariante, cujo 

endereço já está no preâmbulo da exordial que dentro da sucessão, é a 

única herdeira dos bens deixados, conforme já explanado na peça 

inaugural. II - DOS HERDEIROS O herdeiro do de cujus é, VALMIRA DAS 

GRAÇAS SGARIA, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada 

na Rua São Sebastião, nº 1.859, Bairro São José I, Sorriso/MT. III - DOS 

BENS A de cujus deixou os seguintes bens a inventariar, os quais também 

já foram mencionados na exordial, conforme segue: URBANO Nº 44-G 

(Quarenta e quatro G), da Quadra nº 07 (sete), situado no Loteamento 

São Mateus, neste município de Sorriso/MT, com área de 320 m² 

(Trezentos e vinte metros quadrados), conforme a ESCRITURA PÚBLICA 

em anexo no presente feito, cujo valor de R$ 39.614,37 (Trinta e nove mil e 

seiscentos e quatorze reais e trinta e sete centavos); e b) 01 (uma) 

MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI, ALCOOL/GASOLINA, 

ANO/FABRICAÇÃO 2017, COR VERMELHA, PLACA QCB 4475, CHASSI 

9C2KC2200HR615329, RENAVAM 01119857772, REGISTRADO junto ao 

DETRAN/MT 010725541676, cujo valor de R$ 5.000,00 (Cinco mi reais). 

São tão somente estes dois bens mencionados acima e que a Requerente 

tem conhecimento, que foram deixados pela falecida e seu esposo. IV - 

DO TESTAMENTO A falecida não deixou testamento conhecido, nem 

qualquer disposição de última vontade." DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS. 

DEFIRO a abertura do inventário dos bens deixados por LIZONETE DE 

FÁTIMA DE FREITAS, o qual seguirá a forma de Arrolamento, na forma do 

artigo 659, § 1º, do NCPC. NOMEIO a requerente VALMIRA DAS GRAÇAS 

SGARIA como inventariante. Para tanto, determino sua intimação para que, 

no prazo de cinco (05) dias, compareça em Juízo e preste o compromisso 

de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma do art. 617, p. 

único, do NCPC, mediante termo nos autos. Após o compromisso, fica a 

inventariante devidamente intimada de que deverá apresentar as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 620 do NCPC. 

Prestadas as primeiras declarações, CITEM-SE eventuais herdeiros, por 

edital. Sem prejuízo, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual e Municipal 

para manifestação. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. " E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado no Diário de 

Justiça Eletrônico do TJMT na forma da Lei. Eu, DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ , digitei. SORRISO, 31 de julho de 2018. MICHELE OLIVA 

ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001703-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO)

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE 

SEU ADVOGADO, PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003647-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE 

SEU ADVOGADO, PARA JUNTAR AOS AUTOS A GUIA, DEVIDAMENTE 

RECOLHIDA, PERTINENTE À CERTIDÃO REQUERIDA, PARA A EXPEDIÇÃO 

DA MESMA.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004059-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO GALLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTULLIO MEDEIROS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004059-81.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LIDIO GALLI RÉU: MARTULLIO MEDEIROS SILVA VISTOS. 1. Sem 

delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se revelam 

como incompatíveis com a condição de hipossuficiência financeira que a 

lei exige para a concessão das benesses da justiça gratuita, mormente 

diante da informação constante do instrumento particular que embasa o 

pedido de que o autor é “representante comercial”. 2. Assim, com 

fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 

15 dias para a comprovação concreta dos requisitos necessários à 

concessão do benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa 

judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106765 Nr: 9794-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME, 

ELIZEU LEONARDO DOS SANTOS JUNIOR, ELIZEU LEONARDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 100892 Nr: 3700-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES DELAPRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito,indicando bens a penhora no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144537 Nr: 1156-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA CORREIA, CARLA 

FRANCIELLE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR VIANA LUCENA - 

OAB:OAB/MT 19417, CEZAR VIANA LUCENA - OAB:19417/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

1.109,58, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116906 Nr: 7813-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA DE MATTOS PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para se manifestar acerca da proposta de acordo de fl.95, no prazo 

de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49245 Nr: 6104-27.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA, MARCOS ROMÉRIO 

CARLOS SOBRINHO, DENISE FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALIRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito,indicando bens a penhora no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3731 Nr: 499-57.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSBDNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4.617

 Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a parte contraria, na pessoa de seu advogado, para, querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33088 Nr: 2242-19.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, DANIEL HENRIQUE DE MELO - OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHIGTON FARIA SIQUEIRA 

- OAB:1807-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

22.230,16, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142172 Nr: 11749-86.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102240 Nr: 5182-10.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES MARLENE WAGNER DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, REJEITO o pedido de extinção formulado às fls. 43/45, uma vez 

que a ação principal (Código 104932) foi ajuizada antes do decurso do 

prazo de 30 (trinta) dias da intimação da decisão proferida às fls. 30 dos 

referidos autos (23/08/2013).

Por outro lado, considerando que já decorreram quase 05 (cinco) anos 

dos fatos narrados na inicial, tendo o perito nomeado afirmado às fls. 29, 

em 24/07/2013, que “não seria possível identificar o momento da 

contaminação” e que “a identificação da espécie é tarefa que exige 

análise muito apurada, especialmente por se tratar de partes de restos 

mortais já em decomposição”, não se tendo notícias nos autos do local 

onde se encontra armazenado o produto a ser periciado, DETERMINO a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do interesse-utilidade no prosseguimento do feito, nos termos do 

artigo 10, do CPC.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28461 Nr: 2954-43.2005.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação de busca e apreensão convertida em AÇÃO DE DEPÓSITO para 

CONDENAR a requerida FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA a entregar ao autor, no prazo de 24 horas, os veículos descritos na 

in ic ia l  –  Volkswagen VW 26310,  2004/2004,  chass i 

9BWZR82U54R416256, cor branca e Goydo, semi reboque-basculante, 

2004/2004, chassi 9A9C0903441AD3038 – ou pagar o valor atualizado da 

dívida, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

ajuizamento da ação, acrescido de juros de 12% ao ano, nos termos dos 

artigos 405, 406 e 407 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional.Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ressalto que, não havendo a devolução do bem e/ou o pagamento 

voluntário da dívida, por não ser mais possível a prisão civil do devedor 

(Súmula Vinculante 25 – STF), poderá o requerente utilizar do 

procedimento de cumprimento de sentença como mecanismo processual 

para receber seu crédito, na forma do art. 906 do Código de Processo 

Civil. Em razão disso, deixo de analisar, por ora, pedido de penhora “on 

line” de fls. 99.Condeno a requerida ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade 

da cobrança, por se tratar de parte assistida por advogado dativo 

(curador especial).Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as normas da 

CNGC-TJMT.Havendo apelação, proceda na forma do art. 1010 do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111093 Nr: 3192-47.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.A.R. RIBEIRO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sem delongas, diante da satisfação da obrigação, com a extinção da 

execução apensa (Código 103819), nos termos do artigo 924, II, do CPC, 

resta evidente a ausência de interesse de agir decorrente da perda 

superveniente do objeto da ação.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

Custas remanescentes, se houver, a cargo do embargante.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103819 Nr: 6853-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.R. RIBEIRO & CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 VISTOS.

Diante do cumprimento integral da obrigação, acolho o parecer ministerial 

de fls. 101 e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128012 Nr: 4202-92.2015.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G5 - INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO PARZIANELLO II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 VISTOS.

SENTENÇA

Trata-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova requerida 

por G5 - INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA em face de MARCO 

AURÉLIO PARZIANELLO II, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos.

Pleiteia a parte requerente a realização de exame pericial para fins de 

confecção do Laudo Técnico de Vizinhança.

A inicial veio instruída com documentos (fls. 14/36).

A liminar concedida às fls. 37/40, determinando-se a realização de prova 

pericial.

O laudo técnico pericial foi juntado às fls. 74/155.

A parte autora manifestou acerca do laudo pericial de fls. 160/161, tendo 

decorrido o prazo sem manifestação da requerida (fls. 162).

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, face à desnecessidade de maior 

dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, do NCPC.

Como visto, a pretensão inicial visava a realização de prova pericial. Os 

requisitos de cautelaridade – “periculum in mora” e “fumus bonis juris” 

restaram concretamente demonstrados, conforme bem delineados na 

decisão que concedeu a medida liminar (fls. 37/40).

Ademais, não houve notícia de qualquer prejuízo às partes litigantes, 

motivo pelo qual a procedência da demanda é medida que se impõe, com a 

homologação da prova colhida antecipadamente.

Pelo exposto, presentes os requisitos legais, confirmo a medida liminar e 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, homologando a prova pericial 

realizada às fls. 74/155. Como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC.

Tendo em conta que não houve resistência à pretensão deduzida na 

inicial, deixo de condenar a parte requerida nas verbas de sucumbência.

Custas já recolhidas às fls. 35/36.

Desde já, DEFIRO o pedido de fls. 163. EXPEÇA-SE o necessário.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 

estes autos, com as cautelas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142172 Nr: 11749-86.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que a decisão que determinou a prestação 

de caução foi proferida na data de 18/01/2016 (fls. 67/70), sendo a parte 

autora devidamente intimada para o seu cumprimento, não tendo, no tempo 

oportuno, apresentado qualquer irresignação recursal em face da referida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 275 de 1001



decisão. Assim, operada a preclusão, não há que se falar em 

prosseguimento do feito sem caução.

 Diante disto, DETERMINO a intimação do autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, com observância do 

determinado na decisão de fls. 67/70.

Decorrido o prazo sem manifestação do autor, cumpra-se na forma 

prevista no artigo 485, §1º, do CPC.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111014 Nr: 3131-89.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA NAYARA AGUIAR ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX HOFFMAN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, resolvendo o mérito da demanda, para o fim de:(a) reconhecer a 

existência de UNIÃO ESTÁVEL entre Ângela Nayara Aguiar Assunção e 

Alex Hoffman Gomes nos três anos anteriores à propositura desta 

demanda; (b) estabelecer que a guarda de Vitória Emanuelli Aguiar 

Hoffmam Gomes será exercida de forma unilateral pela genitora, restando 

o direito de visitas em domingos alternados, das 08h às 18h, devendo o 

genitor buscá-la e entregá-la na casa da genitora, mediante prévio ajuste, 

ressalvada outra forma mais conveniente entre as partes; (c) fixar 

obrigação alimentar do requerido Alex Hoffman Gomes para com a filha 

Vitória Emanuelli Aguiar Hoffmam Gomes no importe de 35% (trinta e cinco 

por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação válida;(d) 

determinar que os bens descritos na inicial (utensílios e mobília) ficarão 

com a requerente.Como consequência, julgo extinto o feito, com exame de 

mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e III, “a”, do Novo Código de 

Processo Civil. Isento de custas, despesas e honorários, eis que defiro a 

assistência judiciária gratuita a ambas as partes, em face da 

hipossuficiência financeira indicada nos estudos psicossociais.CIÊNCIA a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110 Nr: 846-56.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA (BANCO 

BRADESCO), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 664,44, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls.159, sendo que o valor refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31129 Nr: 333-39.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 VISTOS.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146124 Nr: 2017-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO IVAR DALLA VECCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VALDENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

RESCINDIR o contrato de locação de fls. 28/30 e CONDENAR os 

requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos desde 

outubro de 2015 até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de 

multa contratual (cláusula 2ª, parágrafo segundo), além de juros e 

correção monetária desde o vencimento de cada parcela do 

aluguel.Confirmo a liminar de fls. 47/51.Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do 

atual Código de Processo Civil.CONDENO, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se 

os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC, 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144743 Nr: 1260-53.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI KIENEN ESPOLIO, TEREZINHA KOCH 

KIENEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL FORD CNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO L. RANCON - OAB:11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na petição inicial para CONDENAR a empresa requerida a restituir 

os valores pagos pelo espólio autor, acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo 

desembolso de cada parcela, abatendo-se do valor a ser restituído a taxa 

de administração e o seguro prestamista.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 86, caput, do 

CPC, CONDENO proporcionalmente as partes ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 80% a 

cargo da requerida e 20% a cargo do autor, suspendendo a exigibilidade 

da cobrança em relação ao requerente em razão dos benefícios da AJG 

deferida às fls. 84.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 
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na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109291 Nr: 1668-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ISBS, ISBS, PDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PEREIRA CACCITORE 

- OAB:27272

 VISTOS.

1) DEFIRO o pedido de fl. 108/109, e acompanho o parecer ministerial de 

fls. 107 e 114. Para tanto, EXPEÇA-SE novo alvará judicial para autorizar a 

exequente a realizar o saque do valor bloqueado junto a Caixa Econômica 

Federal, constando o valor de R$ 3.330,77 (três mil e trezentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos), conforme requerido às fls. 108/109.

2) Antes de apreciar o pedido de adjudicação, intime-se a parte exequente 

para que apresente avaliação do bem constrito.

3) DEFIRO o pedido de protesto (art. 528, § 1º, do NCPC), bem como a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 

3º, do NCPC), via SERASAJUD.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122315 Nr: 795-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811, RICARDO DE LAMÔNICA I. PEREIRA - OAB:14.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, MARCELO BARROS LOPES - OAB:9462

 VISTOS.

1) Considerando a data da celebração do instrumento particular de fls. 09 

e a data da propositura da demanda, determino a intimação das partes 

para que, nos termos do art. 487, parágrafo único, do NCPC, se 

manifestem sobre a possível ocorrência de prescrição, observando-se o 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

2) Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114780 Nr: 6182-11.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LEANDRO PAZDZIORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, SERASA 

EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito da presente demanda e JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de:1. Declarar a inexistência 

dos débitos imputados na petição inicial, relacionados à parte requerida 

BANCO SANTANDER BRASIL S.A, relativamente ao contrato 

MP1223660000023, no valor de R$ 5.136,94, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes 

pela aludida dívida.2. Condenar a parte requerida BANCO SANTANDER 

BRASIL S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, 

STJ).Condeno ainda a parte requerida BANCO SANTANDER BRASIL S.A 

ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor da condenação, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte 

contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, 

remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103322 Nr: 6322-79.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. TOPOGRAFIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 VISTOS.

Diante da manifestação de fls. 132/133, intime-se a empresa requerida, via 

CARTA AR, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize sua 

representação processual juntando instrumento de procuração aos autos 

ou constituindo novo causídico, sob pena de revelia, na forma do art. 76, § 

1°, inciso II, d NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 195074 Nr: 6837-41.2018.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZ, APSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) Trata-se de Incidente de Cobrança de Autos instaurado em face do 

advogado Dr. Roberto Zampieri – OAB/MT 4.094, o qual foi devidamente 

intimado a proceder a devolução dos feitos Códigos 44105 e 44465, que 

se encontram em carga desde a data de 25/04/2018, e não o fez no prazo 

assinalado.

2.) Assim, com fulcro no art. 434, inciso I, da CNGC/TJMT, expeça-se 

mandado de busca e apreensão dos autos Códigos 44105/44465, o qual 

deverá ser cumprido com as cautelas devidas, resguardando-se os 

direitos e garantias da classe advocatícia. Sem prejuízo, determino ao 

advogado a perda do direito de vista fora de Secretaria, certificando-se tal 

sanção nos feitos principais após sua devolução (art. 234 NCPC).

 3.) No mais, oficie-se a OAB (Subseção Sorriso/MT) comunicando-se o 

fato para a tomada das medidas cabíveis em âmbito disciplinar (art. 234 

NCPC).

4.) Não havendo devolução dos autos, determino a extração de cópias 

deste incidente para posterior remessa ao Representante do Ministério 

Público, na forma do art. 435, inciso II, da CNGC/TJMT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95765 Nr: 7665-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MANDS, MMNDS, MNDS, MNDS, MNDS, VALDEUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1) Às fls. 74, a parte exequente noticia prisão civil do executado, a qual, 

porém, não foi confirmada pelos órgãos de segurança pública.

2) Assim, considerando a informação de pagamento parcial do débito 

alimentar (fls. 74) e a divergência quanto à prisão ou não do executado, 

entendo prudente a suspensão do decreto prisional, por medida de 

cautela, haja vista que não se tem notícia concreta quanto à data da 

prisão, local em que o executado estaria recolhido, etc.

3) Expeça-se contramandado de prisão e encaminhe-se para cumprimento 

à Comarca de São Mateus do Maranhão/MA para entrega junto à 

Delegacia local. Encaminhe-se ainda cópia do contramandado de prisão à 

Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão.

4) Após, vista ao MPE para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99661 Nr: 2312-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA EHRET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Vistos.

1) Diante da não comprovação da hipossuficiência financeira, indefiro a 

gratuidade judiciária à parte requerida, mantendo-se a condenação nas 

verbas sucumbenciais.

2) Cumpram-se as deliberações da r. sentença de fls. 62/67.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 194619 Nr: 6644-26.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES FANTINELL GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR CESAR BABINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1- DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora 

(art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada 

no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições 

financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.2- 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial.3- CITE-SE a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito em aberto, acrescida de honorários advocatícios de 10%, sob pena 

de livre penhora/arresto em bens de sua propriedade. 4- Conste do 

mandado a advertência que o não pagamento do débito, além da 

constrição patrimonial, sujeitará a parte executada ao protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do artigo 517, do CPC. Conste, ainda, 

que o pagamento do débito exequendo, dentro do prazo legal, impedirá o 

protesto e refletirá na redução dos honorários advocatícios pela metade.5- 

Não encontrada a parte executada, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 1º e 3º, do 

Novo Código de Processo Civil.6- Decorrido o prazo legal sem pagamento, 

PENHOREM-SE bens de propriedade da parte executada suficientes para 

garantia da execução, AVALIANDO-OS no mesmo auto, com nomeação 

de depositário na forma do artigo 840 do Código de Processo Civil. 

Efetivada a constrição, LAVRE-SE o respectivo auto, intimando-se a parte 

executada no mesmo ato.7- Conste, igualmente, do mandado que a parte 

executada poderá opor EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de juntada do mandado de citação cumprido, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, tudo em 

conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84337 Nr: 3565-83.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBDN, MGN, CWBDN, SOLANGE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOZA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante das tentativas frustradas em contatar com a parte exequente, 

conforme noticiado pela DPE (fls. 141), intime-se a parte exequente por 

edital, na forma do art. 246, IV, do NCPC.

2) Decorrido o prazo sem manifestação, tornem conclusos para extinção 

do feito, nos termos do art. 485, III, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113362 Nr: 5056-23.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNL PCS S/A - OI, OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JR - OAB:141.826-RJ, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a inexistência do 

débito relativo aos 07 (sete) aparelhos telefônicos descritos na nota fiscal 

de nº 000110472.Confirmo a liminar deferida às fls. 118/119.Nos termos 

do artigo 86, do CPC, CONDENO as partes, proporcionalmente, ao 

pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 60% a 

cargo das requeridas e 40% a cargo da autora.Transitada em julgado esta 

sentença, arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96894 Nr: 8880-58.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERTRADING AGRONEGÓCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, MS CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a inexistência do 

débito no valor de R$ 2.244,81 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro 

reais e oitenta e um centavos), relativos ao contrato de nº 2097177778, 

bem como CONDENAR, solidariamente as requeridas a restituir a autora, 

em dobro, o a multa cobrada no valor de R$1.482,78 (um mil, quatrocentos 

e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo 

pagamento.Confirmo a liminar deferida às fls. 185/191.Nos termos do 

artigo 86, do CPC, CONDENO as partes, proporcionalmente, ao pagamento 

das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil, na proporção de 75% a cargo das requeridas 

e 25% a cargo da autora.Transitada em julgado esta sentença, 
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arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102068 Nr: 4997-69.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA ROSANE DEVERLING, MÁRCIA LAGEMANN ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4.617

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONFIRMAR tutela de urgência deferida às fls. 106/107, bem como 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de danos morais, devidos em favor das autoras, acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme art. 405, do 

CC (STJ - AgRg no REsp: 1445913 SP 2014/0071704-6, QUARTA TURMA, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ: 28/04/2015), e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, 

STJ).CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta sentença, 

e nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.Havendo 

recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51539 Nr: 1796-11.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ROMANO DE PAULA - 

OAB:23.228-PR, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, 

SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE CARLA STECIUK - 

OAB:21.057/MT, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 Vistos.

Às fls. 155 a parte exequente noticiou que recebeu um veículo do 

executado como pagamento do débito, conferindo-lhe quitação e 

pugnando pela extinção do feito. Assim, sem delongas, face ao 

adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo executado, em razão do princípio da causalidade.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45708 Nr: 2630-48.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DO CARMO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO MARTINS 

PATUSSI - OAB:MS/9198-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento proposta por 

JOSÉ DO CARMO RODRIGUES, em face de BANCO FINASA S/A, ambos 

qualificados nos autos. O feito foi sentenciado às fls. 165/169, tendo o 

autor apresentado apelação às fl. 178/182. Após, às fls. 183/186, as 

partes apresentaram petição de acordo, noticiando a composição amigável 

em âmbito extrajudicial.

A causa versa direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Ademais, verifica-se que o acordo foi livremente pactuado, não 

havendo indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, a 

homologação da avença é medida que se impõe.

Pelo exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos 

e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma do pactuado, observando-se, em caso de omissão, o 

disposto no artigo 90, §§ 2º e 3º, do NCPC.

Após a certificação do trânsito em julgado, proceda ao levantamento dos 

valores depositados em Juízo, na forma do acordo.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116513 Nr: 7501-14.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA, RICARDO ALEXANDRE DE PÁDUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11761, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:30.241, MATHEUS 

BRONZIADO TELES - OAB:36.586, RENIA MARIA BEZERRA REIS - 

OAB:21.371, RENIA MARIA BEZERRA REIS - OAB:21.371/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051-MT, DANIELA SEEFELD WERNER - OAB:7839, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:13967-MT, GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 VISTOS.Inicialmente, INTIME-SE o executado acerca do laudo de avaliação 

de fls. 439, nos termos do §2º, do artigo 872, do CPC.Não havendo 

impugnação, desde já, DEFIRO o pedido de fls. 454/455 e, tendo em conta 

o propósito de aumentar o índice de eficiência das execuções judiciais, 

nomeio como leiloeiro judicial Oficial o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com 

endereço na Rua Ulisses Cuiabano, nº 135, Bairro Poção Cuiabá, Fone: 

(65) 3025-7500, CEP: 78.015-625, Cuiabá-MT.A comissão do leiloeiro será 

de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, devidos a partir da 

publicação do edital. Em caso de adjudicação, pagamento da dívida, 

desistência, acordo, renúncia ou remissão da dívida, o valor da comissão 

fica estabelecido em 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da 

avaliação.Em relação às condições de pagamento, consoante dicção do 

artigo 885 do CPC, a proposta de pagamento a vista terá preferência em 

relação à proposta de pagamento parcelado.O pagamento parcelado se 

dará da seguinte forma, entrada de 30% (trinta por cento) do valor 

arrematado e o saldo devedor parcelado no máximo em 6 (seis) vezes. O 

Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente as exigências dos artigos 884 e 

seguintes do CPC, devendo publicar edital não apenas na rede mundial de 

computadores, mas também em jornal de circulação, especialmente na 

região de localização do bem.Deverá, ainda, intimar eventuais credores, 

sejam hipotecários, pignoratícios, fiduciários, cujo crédito estejam 

averbados as margens da matrícula do imóvel penhorado, para terem 

conhecimento dos atos praticados nestes autos, e querendo exercerem 

seu direito, nos termos do artigo 889 do CPC.Consigo ao leiloeiro nomeado 

que os serviços postais na Comarca são ineficazes, devendo o mesmo 

promover a intimação pessoal ou por outro meio idôneo das partes ou 

interessados que residam nesta urbe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117890 Nr: 8604-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENIA MARIA BEZERRA REIS - 

OAB:21.371/CE

 VISTOS.

INTIME-SE pessoalmentea embargante para pagamento das custas 

remanescentes (fls. 277), em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45278 Nr: 2232-04.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DO CARMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 VISTOS.

Considerando que as partes efetuaram acordo nos autos Código 45708; 

considerando a existência de juntada pendente no sistema Apolo/TJMT, 

retornem os autos à secretaria para regularização e, após, tornem 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108073 Nr: 599-45.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO - CGMP, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436/SP, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - 

OAB:3961-A, MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104.430/SP

 VISTOS.

Após a prolação da sentença de mérito de fls. 167/174, as partes 

apresentaram petição às fls. 176/178 informando que já haviam 

solucionado o conflito de forma amigável na via extrajudicial, pugnando 

pela extinção.

Desta maneira, torno sem efeito a sentença de fls. 167/174, e 

HOMOLOGO, para que surta os seus jurídicos e regulares efeitos, o 

ACORDO a que chegaram as partes (fls. 176/178), e, em consequência 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas finais, na forma do art. 90, § 3º, NCPC.

Honorários advocatícios na forma do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47785 Nr: 4710-82.2008.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE MARIANO DE LIMA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Arrolamento/Inventário promovido por GUILHERME 

GONÇALVES DE LIMA em face dos bens deixados por EDILENE MARIANO 

DE LIMA, todos qualificados nos autos. Publicada a r. decisão de fls. 81, a 

parte interessada não mais manifestou nos autos, estando o feito 

completamente paralisado há mais de dois anos.

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento, tanto pelo DJE (fls. 84), quanto pessoalmente (fls. 92) a 

parte inventariante permaneceu inerte/omissa, demonstrando o total 

desinteresse pelo deslinde da demanda.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte inventariante.

 Diante do abandono, torno sem efeito a r. decisão de fls. 81.

Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária (fls. 29).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114361 Nr: 5835-75.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO NARCISO PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos 

Morais promovida por LEONARDO NARCISO PILATTI, em face de CIAO 

TELECOM S/A, qualificados nos autos.

 Intimada e advertida para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, pelo DJE (fls. 114), a parte autora permaneceu inerte/omissa. 

Ademais, às fls. 117, verifica-se que a parte autora mudou de endereço 

sem comunicar o Juízo, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL PARA PUBLICIDADE DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE 

BENS Expedido por ordem do(a) MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Dados do processo: Processo: 1000734-98.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 193.500,00; Tipo: Cível; Espécie: ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE 

REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES Partes do processo: 

REQUERENTES: LIANARA GAZIERO CARDOSO E EDER RODRIGUES 

CARDOSO Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DE INTERESSADOS 

ACERCA DA PRESENTE AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME 

DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES. Resumo da Inicial: LIANARA GAZIERO 

CARDOSO, brasileira, casada, desempregada, portadora do documento de 

identidade RG n.º 1314870-2 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 
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941.985.781-68, e EDER RODRIGUES CARDOSO, brasileiro, casado, 

portador do documento de identidade RG n.º MG11037543, inscrito no CPF 

nº 048.502.726-73, residentes e domiciliados na Rua Bene, n.º 1496 Bairro 

Centro, Sorriso – MT CEP 78.890-000; Tipo de Ação: ALTERAÇÃO 

CONSENSUAL DO REGIME DE BENS NO CASAMENTO com fulcro nos 

artigos 734 do Código de Processo Civil e 1639, § 2 º do Código Civil; 

Aduzem em síntese que: A época do casamento, o requerentes 

contraíram matrimonial sob o regime de comunhão parcial de bens, 

ocorrido na data de 15 de abril de 2005, conforme corroborado com a 

inclusa certidão de casamento encartada; todavia, conforme narrado na 

inicial, nos dias atuais, pretendem alterar o regime para a separação total 

de bens, tendo em vista haverem divergências pessoais e profissionais 

que estremeceram a entidade familiar, porém no intuito de continuidade 

constitucional da entidade familiar entenderam os requerentes de comum 

acordo pela retificação do regime do casamento. Neste norte, declararam, 

os requerentes, em petição inicial, que não possuem dividas, conforme 

inclusive comprovado pelas certidões negativas de débitos acostadas, ou 

seja, não há qualquer ameaça à direito de terceiros – fato totalmente 

incontroverso. Do patrimônio partilhado: Durante a constância matrimonial 

sob o regime de comunhão parcial de bens, o casal adquiriu patrimônio o 

qual na presente exordial requerem desde já a partilha dos mesmos 

amigavelmente da seguinte forma: À cônjuge Varoa ficará a propriedade 

exclusiva do seguintes bens: 01 (um) lote urbano sob o n. 12-B da quadra 

n. 9-B, situado no loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso – MT, 

com área de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados) e as seguintes 

medidas e confrontações: frente para a Rua Bené, medindo 20,00 metros, 

fundos para o lote 10, medindo 20,00 metros, lado direito para Avenida 

Belo Horizonte, medindo 20,00 metros, lado esquerdo par o lote 12-A, 

medindo 20,00 metros, imóvel objeto da matricula de n.º 11.578 registrado 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso - MT em nome dos ora 

requerentes conforme R-3 da certidão de inteiro teor encartada nos autos; 

01 (um) lote rural n.º 86-R remanescente, situado no lugar denominado P.A 

eldorado I, Município de Ipiranga do Norte – MT, com área de 61,1830 há 

(sessenta e um hectares, dezoito ares e trinta centiares), imóvel objeto de 

Registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Sorriso-MT, matricula n.º 40.300, registrado em nome dos requerentes; 01 

(um) lote rural n° 85 situado no lugar denominado P.A eldorado I, Município 

de Ipiranga do Norte – MT, com área de 89,7832 ha (oitenta e nove 

hectares, setenta e oito ares e trinta e dois centiares), imóvel objeto de 

Registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Sorriso-MT, matricula n.º 39.175, registrado em nome dos requerentes; Ao 

cônjuge Varão ficará a propriedade exclusiva dos seguintes bens: 01 

(um) lote urbano sob o n.º 05 da quadra n.º 60, situado no loteamento 

Residencial Villa Romana, na cidade de Sorriso – MT, com área de 450,00 

m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) e as seguintes medidas 

e confrontações; frente para a Rua Verona, medindo 15,00 metros, 

fundos para o lote n° 14 medindo 15,00 metros, lado direito para o lote n° 

06, medindo 30,00 metros, lado esquerdo para o lote nº 03, medindo 15,00 

metros e para o lote n. 04, medindo 15,00 metros, totalizando 30,00 

metros. Imóvel objeto da matricula de n.º 3.038 registrado junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Sorriso - MT em nome dos ora requerentes, 

conforme R-1 da certidão de inteiro teor acostada; 01 (um) lote urbano sob 

o n° 09 da quadra n° 29, situado no loteamento Alphaville II, na cidade de 

Sorriso – MT, com área de 525,00 m² (quinhentos e vinte e cinco metros 

quadrados), imóvel objeto da matricula de n.º 30872 registrado junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso - MT em nome dos ora 

requerentes conforme R-1 da certidão de inteiro teor acostada; posto isto, 

requerem, a) a intimação do douto representante do Ministério Público para 

se manifestar sobre o pedido nos termos do § 1º do art. 734; b) a 

publicação de editais para conhecimento da pretendida alteração, também 

nos termos do § 1º do art. 734; c) a procedência do pedido com a 

homologação da alteração do regime de comunhão parcial de bens para o 

regime da separação total de bens pelas razões expostas nesta exordial, 

atribuindo-se efeito retroativo (ex tunc) excepcionalmente, pela vontade 

das partes, e consequentemente a homologação da divisão patrimonial 

conforme descrito no corpo da exordial, sendo os imóveis de matriculas nº 

11578, 39175 e 40300 para a conjugue varoa e as matriculas nº 33038 e 

30872, para o conjugue varão (doc. matriculas anexas). d) com a 

procedência, após o trânsito em julgado da sentença, a expedição dos 

mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis. 

Recolheu-se as custas e taxas processuais em emenda a inicial; 

Despacho/Decisão: VISTOS. 1.) Em detida análise do feito, verifica-se que 

o objeto da presente demanda não se restringe apenas a promover a 

alteração consensual do regime de bens, mas também a realizar a própria 

partilha dos bens amealhados na constância do casamento. Por esta 

razão, em primeiro lugar, DETERMINO à parte autora que promova a 

alteração do valor da causa para o equivalente ao somatório dos valores 

atribuídos a cada um dos cinco imóveis descritos na inicial. 2.) Lado outro, 

de simples leitura da petição inicial em tela, verifica-se que os autores 

possuem farto patrimônio imobiliário nesta Comarca, o que se mostra 

incompatível com os benefícios da gratuidade judiciária, motivo pelo qual 

DETERMINO à parte autora que efetue o recolhimento das custas judiciais 

e taxa judiciária, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Consigno que os respectivos recolhimentos já deverão observar o valor 

corrigido da causa, nos termos do item “1”. 3.) Efetuado o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, DETERMINO a publicação de edital, na forma 

do artigo 734, § 1º, NCPC. 4.) Oportunamente, retornem os autos ao MPE 

para manifestação. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TJMT conforme 

determinação do CPC. Eu, dtjag, digitei. SORRISO, 31 de julho de 2018. 

Michele Oliva Zoldan Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001053-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001053-37.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. RÉU: FRIGORIFICO 

NUTRIBRAS LTDA VISTOS. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, 

foi determinada a citação da parte requerida e designada audiência de 

conciliação. Foram apresentadas contestações e impugnação à 

contestação pelas partes, tendo ambas as partes pugnado pela produção 

de prova em audiência. É o relatório. Passo a sanear o feito. Não havendo 

alegações de preliminares ou outras questões a serem apreciadas ou, 

ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como ponto controvertido: o efetivo dano material 

decorrente da desistência da parte requerida, após o aceite, do contrato 

de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre. A 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA se mantém na FORMA ORDINÁRIA 

do art. 373, incisos I e II, do NCPC. Considerando que a produção de 

provas testemunhal e depoimento pessoal se mostra desnecessária e 

impertinente para o deslinde do ponto controvertido da presente demanda, 

INDEFIRO os pedidos constantes de Ids 6801946 e 6831304. Deste modo, 

INTIMEM-SE as partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, façam-me os autos conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. - GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito,em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004208-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA INI ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004208-77.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VALDECY EVANGELISTA DOS SANTOS RÉU: APARECIDA INI ALVES 

VISTOS. 1. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora 

(art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada 

no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições 

financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 2. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 3. No caso, a 

probabilidade do direito do requerente não restou devidamente alicerçada 

nos documentos trazidos quando do ajuizamento da demanda, não 

demonstrando, ao menos em cognição sumária, que os requeridos não 

necessitam dos valores da pensão alimentícia. Ademais, o Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento através da Súmula nº 358, 

segundo a qual: “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu 

a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda 

que nos próprios autos”. Em suma: a simples maioridade civil não tem o 

condão de exonerar o alimentante de sua obrigação de forma automática. 

Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. 4. Em 

prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 695 do NCPC, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, 

com prazo antecedente mínimo de 20 dias para citação. Após, INTIME-SE a 

parte autora para comparecimento ao ato, consignando-se a necessidade 

de se fazer acompanhar por seu advogado/defensor (art. 695, § 4º, 

NCPC). 5. Na sequência, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para 

comparecimento à audiência e/ou sessão designada, na forma do artigo 

695, §§ 1º a 4º, do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação 

(15 dias) será contado na forma do art. 335 do NCPC. 6. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo cópia como mandado. 7. 

Oportunamente, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004176-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN RUBIN (AUTOR)

LUIZ WALTER RUBIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO MAGGIONI (RÉU)

SANDRA REGINA BOIM MAGGIONI (RÉU)

ALBINO & ALBINO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004176-72.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CARMEN RUBIN, LUIZ WALTER RUBIN RÉU: SANDRA REGINA BOIM 

MAGGIONI, JANIO MAGGIONI, ALBINO & ALBINO LTDA - ME VISTOS. 

Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Luiz Walter 

Rubin, representado pela inventariante Carmen Rubin, em face de Sandra 

Boim Maggioni, Janio Maggioni e Albino & Albino Ltda - "Solazer Piscinas", 

possuindo como objeto o imóvel objeto da matrícula 49589 do CRI de 

Sorriso/MT, o qual compõe o acervo patrimonial do "de cujus". Assim, 

compulsando detidamente os autos, verifico a existência de conexão entre 

o presente feito e os autos de inventário (1000867-77.2017.8.11.0040), 

em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca de Sorriso/MT, eis que os 

objetos em tais processos são comuns, notadamente por se tratar de 

imóvel componente do acervo patrimonial do falecido, circunstâncias que 

configuram a relação de conexão entre as ações referenciadas, na forma 

do artigo 55 do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO QUE 

DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES ONDE TRAMITA A AÇÃO DE INVENTÁRIO – 

IDENTIDADE DE OBJETO - CONEXÃO EXISTENTE – ART. 103 DO CPC – 

REUNIÃO DAS AÇÕES A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES - 

RECURSO PROVIDO. Se as ações de inventário e declaratória de nulidade 

de ato jurídico referentes à transferência de domínio de imóveis que 

compõem o acervo hereditário, têm o mesmo objeto, porque na primeira 

ação as herdeiras postulam a partilha dos bens deixados em razão do 

óbito da genitora, ao passo que na segunda, a autora busca a nulidade do 

contrato que prevê a transferência e cessão dos direitos dos mesmos 

imóveis, devem as ações ser reunidas e ter tramitação conjunta. (AI 

36973/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 

12/08/2014) Sendo assim, DECLINO a competência para processar e julgar 

o presente feito ao juízo 2º Vara Cível desta Comarca de Sorriso/MT, 

determinando urgente remessa do feito com as anotações e baixas 

necessárias, grafando nossas sinceras homenagens. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000209-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MALAQUIAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NASCIMENTO MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000209-87.2016.8.11.0040. AUTOR: 

LOURIVAL MALAQUIAS RÉU: JOAO NASCIMENTO MARTINS VISTOS. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por 

LOURIVAL MALAQUIAS em desfavor de JOÃO NASCIMENTO MARTINS, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. A inicial veio instruída com os documentos de Id 1082596 e 

seguintes. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos, conforme Id 1927098 e seguintes. Impugnação contestação, 

Id 2450913. Em decisão de Id 3214176 foi determinada a intimação das 

partes para sugerirem pontos controvertidos e indicarem as provas que 

desejam produzir, tendo ambas as partes pugnado pela produção de 

prova testemunhal, conforme se nota dos Ids 3279366 e 4151177. Foi 

noticiada a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação em 

análise (Ids 4664388 e 4943373). Audiência de instrução e julgamento, Id 

8292613. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo 

preliminares ou outras questões a serem apreciadas ou, ainda, 

irregularidades a serem expurgadas, passo diretamente à análise do 

mérito. Consta da inicial que na data de 31/03/2015 as partes celebraram 

um contrato de aluguel de imóvel comercial, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, com início em 08/04/2015 e término em 07/04/2016, ficando 

estipulado o valor mensal de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Afirma 

que o requerido pagou apenas o primeiro mês de locação, bem como a 

quantia de R$900,00 (novecentos reais) relativos ao segundo aluguel, 

permanecendo inadimplente desde então. Por tais razões, propôs a 

presente demanda, pugnando pelo despejo do requerido, bem como pela 

sua condenação no pagamento dos aluguéis que vencerem até a data da 

desocupação. Por outro lado, alegou o requerido que quitou "todas as 

mensalidades referentes ao primeiro ano contratual, restando créditos a 

serem compensados, referentes ao consumo de energia elétrica, 

construção, gastos no bar e pagamentos a terceiros", afirmando, ainda, 

que estaria assegurada a retenção do imóvel "até que indenizadas as 

obras de ampliação efetuadas". Apresentou os recibos de Id 1927101 e 

seguintes. Em impugnação à contestação, o autor impugnou os recibos de 

aluguel apresentados, afirmando que "as assinaturas inseridas nos 

recibos não guardam semelhança com aquela reconhecida na ocasião do 

contrato", impugnando, ainda a alegada compensação dos aluguéis pela 

ampliação do imóvel locado, sob o argumento de que "referida sala já se 

encontrava construída em anexo ao imóvel" e que, "ainda que referida 

ampliação tenha sido realizada pelo reclamado, não poderia este ter 

edificado sem a anuência do locador, então proprietário, ainda mais em se 

tratando de benfeitorias voluptuárias". Pois bem. Restou incontroverso nos 

autos que o requerido desocupou o imóvel na data de 06/01/2017 (Ids 

4664388 e 4943373), portanto, usufruiu do aluguel por 22 (vinte e dois) 

meses (08/04/2015 - 06/01/2017). No que tange ao pagamento de 

aluguéis, entendo que os recibos apresentados pelo requerido constituem 

prova de quitação dos respectivos valores, sendo certo que cabia ao 
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autor comprovar que as assinaturas lançadas nos recibos, de fato, não 

são suas, o que não foi feito, já que quando da especificação de provas, 

abriu mão de produzir prova pericial grafotécnica, pleiteando, apenas, pela 

produção de prova testemunhal. Deste modo, considero válidos os 10 

(dez) recibos de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) constantes de Id 

1927101 (pág. 01, 02 e 03). Lado outro, entendo que o requerido não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a compensação dos aluguéis pela 

ampliação do imóvel locado, ou ainda, pelo pagamento de consumo de 

energia elétrica do autor, ônus este que lhe competia, nos termos do artigo 

373, II, do CPC. Ora, não comprovou o requerido a autorização expressa 

do locador/autor para a realização da referida benfeitoria voluptuária (art. 

36, Lei 8.245/91) ou, ainda, anuência do autor para o desconto dos 

valores da obra nos aluguéis vincendos. Da mesma forma, não comprou o 

requerido qualquer acordo entabulado entre as partes acerca do desconto 

de pagamento de energia elétrica, ou outras despesas com o imóvel, nos 

valores dos aluguéis. Deste modo, a rescisão do contrato de locação, com 

a condenação do requerido ao pagamento dos alugueis atrasados, 

descontados os valores já quitados (Id 1927101) é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial para RESCINDIR o contrato de locação de Id 1082594 e CONDENAR 

o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos até a 

efetiva desocupação do imóvel (06/01/2017), descontados os valores já 

quitados (Id 1927101), acrescidos de juros e correção monetária desde o 

vencimento de cada parcela do aluguel. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do 

atual Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 86, do CPC, 

CONDENO, proporcionalmente as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC), ficando 80% a cargo do 

requerido e 20% a cargo do autor, ficando, contudo, suspensa a 

cobrança de referidas verbas, diante dos benefícios da AJG deferidos em 

favor das partes. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006280-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA APARECIDA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006280-71.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: KARINA APARECIDA MACIEL REQUERIDO: UNIC SORRISO 

LTDA = SENTENÇA = Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada por KARINA 

APARECIDA MACIEL em desfavor de FACULDADE DE SORRISO - UNIC 

SORRISO LTDA, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. A inicial veio instruída com os documentos de Id 

11044558 e seguintes. Em decisão de Id 11080931 foi recebida a inicial, 

deferido o pedido de tutela antecipada e determinada a citação da 

requerida. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

e documentos (Id 11900155). Impugnação à contestação, Id 11975864. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito comporta 

julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I, do CPC, não havendo 

a necessidade de dilação probatória, visto tratar-se de matéria 

exclusivamente de direito. Não havendo preliminares a serem apreciadas, 

passo diretamente à análise do mérito. Conforme se nota da inicial, alega a 

parte autora que, mesmo sendo beneficiária de bolsa de 100% do FIES 

para a realização do curso de Direito junto à universidade requerida, no 

início de 2017 não teve sua matrícula liberada, sob a alegação de que o 

FIES não havia liberado o aditamento. Além disto, suas notas do primeiro 

semestres de 2017 não foram lançadas no sistema da faculdade, 

constando a autora como "desistente", fato este que a impede de realizar 

provas. Alega, por fim, que a requerida lançou seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito (SPC e SERASA), no valor de R$8.204,64 (oito mil, 

duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), relativos ao 

financiamento não renovado. Por esta razão, pugna pela declaração de 

inexistência de débito, com a exclusão e seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida nas 

obrigações de fazer consistentes em liberar seu acesso no portal do 

aluno, com o lançamento de todas as notas do primeiro e segundo 

semestre de 2017, e na obrigação de não fazer de se abster de negar o 

acesso da requerente às salas de aulas e realização de provas, além da 

condenação da requerida na reparação de danos morais. Em contestação 

apresentada no Id 11900155, a requerida nada manifestou acerca dos 

fatos alegados na inicial, se limitando a rebater o pedido de danos morais, 

de forma genérica. Ora, a requerida sequer se opôs acerca da alegação 

de inexistência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Deste 

modo, em observância ao disposto no artigo 341, caput, do CPC, 

presumem-se verdadeiras as alegações de fatos constantes na petição 

inicial e, por consequencia, o reconhecimento dos pedidos de inexistência 

de débitos e obrigações de fazer e não fazer pleiteados na inicial é medida 

que se impõe. Quanto ao pedido de danos morais, verifica-se através dos 

documentos juntados ao feito, notadamente a consulta do serviço de 

proteção ao crédito de Id 11044716, comprovantes de conclusão de 

solicitação de aditamento do Fies de Ids 11045764 e 11045801 e extrato 

financeiro de Id 11045895, que a inscrição do nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito foi indevida, o que configura ato ilícito indenizável. 

Desta maneira, aplica-se à hipótese a norma contida no art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor possui 

responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados em virtude de defeitos na 

prestação dos serviços. Trata-se, aliás, de responsabilidade objetiva 

calcada na teoria do risco do empreendimento. A propósito, vejamos: 

"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE 

NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C DANO MORAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CDC - SÚMULA 297 

STJ - CESSÃO DE CRÉDITO – COMUNICAÇÃO TARDIA – LIMINAR 

CONCEDIDA EM AÇÃO REVISIONAL – NÃO COMUNICAÇÃO À 

CESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DO CEDENTE - INSCRIÇÃO SERASA 

INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – ADEQUADO 

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabia à parte cedente 

comunicar à cessionária a existência de liminar favorável ao autor que 

determinava a abstenção de inclusão e/ou exclusão do nome do autor no 

cadastro de inadimplentes. O dano moral é puro. O prejuízo independe de 

demonstração. Decorre da inclusão indevida do nome do autor/apelado 

nos cadastros de restrição ao crédito" (TJMT, Ap 83517/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017) - 

destaquei. Assim, no caso, verifico a hipótese de dano moral indenizável, 

eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão aos direitos 

da personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos ou 

dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, como é cediço, a 

indevida negativação do nome do consumidor junto a cadastros de 

inadimplentes gera transtornos em sua vida social que afetam seu estado 

de equilíbrio emocional. Trata-se, aliás, do dano moral “in reipsa”, o qual 

dispensa comprovação concreta de sentimentos pessoais negativos, tais 

como dor, humilhação, vexame e constrangimento. Neste aspecto, na 

análise do “quantum” indenizatório a título de danos morais devem-se 

observar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, de modo 

que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte 

autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida, 

para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Para 

tanto, é necessário aferir os critérios elencados pela doutrina e 

jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais 

como o grau da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau 

de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento 

danoso, dentre outros. Feitas estas ponderações, no caso em análise, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a 

inexistência dos débitos no valor de R$8.204,64 (oito mil, duzentos e 
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quatro reais e sessenta e quatro centavos), relativos ao refinanciamento 

não renovado de 01/2016 (Id 11045895), determinando a baixa definitiva 

do nome da parte requerente junto aos cadastros de inadimplentes pela 

aludida dívida, CONDENAR a requerida nas obrigações de fazer 

consistentes em liberar o acesso da autora no portal do aluno, com o 

lançamento de todas as notas do primeiro e segundo semestre de 2017, e 

na obrigação de não fazer de se abster de negar o acesso da requerente 

às salas de aulas e realização de provas, bem como CONDENAR a 

empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, 

CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ). Confirmo a liminar de 11080931 Condeno a requerida ao 

pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta 

sentença, arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. P.R.I.C. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003919-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003919-47.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCOS SILVA SANTOS VISTOS. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, em que a parte autora busca em síntese 

a tutela jurisdicional específica e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária. Entre um ato e 

outro, o autor pugnou pela extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prima facie, insta consignar que a atividade jurisdicional tem como 

elemento fundamental o interesse de agir, sendo que, este se 

consubstancia na necessidade e utilidade da propositura da ação para 

alcançar o adimplemento da obrigação fruto do direito. No caso sub judice, 

a parte autora pugna pela extinção sem resolução de mérito nos termos do 

caderno processual civil. Como bem cediço, é evidente que não sendo 

mais útil, adequada, e/ou necessária à atuação do Poder Judiciário, 

consoante expressa manifestação da parte autora neste sentido, não 

havendo prejuízo ante a ausência de citação da parte adversa ou 

concordância desta o derradeiro pedido da parte autora, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. CUSTAS, se houver, a cargo do autor 

(art. 90 CPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003272-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 15/08/2018 às 16h15min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006489-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM COSTA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004183-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004183-64.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUZIA ROSA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Postergo a análise do pedido de tutela de urgência após a realização do 

estudo social. Determino a intimação da parte autora para juntar aos autos 

o comprovante do Cadastro Único, no prazo de 15 dias, bem como os 

documentos constantes no Num. Determino a realização de estudo 

socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado no prazo 

de 30 dias pela assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se 

até a residência da parte autora a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) 

Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do requerente e grau de 

escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a 

renda da família? e) Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo 

de construção, quantidade de cômodos, aspecto e demais informações 

pertinentes à análise da condição socioeconômica da mesma. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004085-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BENEDITA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004085-79.2018.8.11.0040. AUTOR: 

IRENE BENEDITA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos verifico que, apesar de ser 

atual o laudo médico carreado aos autos, o qual informa a enfermidade 

enfrentada pela autora, o último indeferimento administrativo se deu em 

2013, ou seja, cinco anos antes da realização do referido laudo 

apresentado. Assim, deve a parte autora dar entrada em novo 
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requerimento administrativo junto ao INSS. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito”. (STF. RE 631240 RG, Relator (a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 

15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ) Deste modo, determino a 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção sem mérito por falta de interesse processual, dê entrada em 

pedido administrativo junto ao INSS, sob o qual deverá pronunciar-se em 

90 dias, sob pena de caracterização de lesão ou ameaça de direito. Vindo 

aos autos o parecer administrativo, cite-se a parte Requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004005-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE WOLFART CORADIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004005-18.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUCIANE WOLFART CORADIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004049-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004049-37.2018.8.11.0040. AUTOR: 

FRANCISCO RODRIGUES LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por FRANCISCO RODRIGUES LOPES em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, relata a 

parte autora que iniciou sua labuta ainda na infância, na lide rural e, após, 

na lide urbana. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, suscitando, 

assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente 

os autos não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Ademais, não há qualquer comprovação nos 

autos de que a parte autora se encontra incapacitada para continuar 

laborando, não sendo necessária a tutela jurisdicional de urgência, uma 

vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004062-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO ALVES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004062-36.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JACINTO ALVES RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por JACINTO ALVES RIBEIRO em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade rural. Para tanto, relata a parte autora que iniciou 

sua labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Ademais, não há 

qualquer comprovação nos autos de que a autora se encontre 

incapacitada para continuar laborando, não sendo necessária a tutela 

jurisdicional de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça 

ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004114-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI HUBNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004114-32.2018.8.11.0040. AUTOR: NERI 

HUBNER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por idade híbrida c/c pedido de tutela de urgência ajuizada 

por NERI HUBNER em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por idade 

híbrida. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta na 

juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab 

initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, 

via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por idade 

híbrida, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada, sobretudo porque, conforme comprovado pelo próprio 

autor, o mesmo já está recebendo beneficio de auxílio doença, deferido 

pela ré em via administrativa (n. 14328487). É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004108-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004108-25.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SEBASTIANA ROCHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por Morte c/c tutela 

antecipada ajuizada por SEBASTIANA ROCHA contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela antecipada, a concessão do beneficio previdenciário em 

razão do falecimento de João Maria Joaquin Felix, em 11/11/2014. 

Sustenta que formulou pedido de concessão de benefício 

administrativamente o qual, no entanto, restou indeferido. Com a inicial 

juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em 

que a autora pretende que o requerido seja condenado a lhe conceder o 

benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu 

convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca 

da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela 

pretendida não se encontram presentes. Para a concessão do benefício 

de pensão por morte, necessário se faz a demonstração da situação de 

dependência da Requerente, nos termos do artigo 74 da Lei 8.213/91. 

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, infere-se que 

não restou comprovado, pelo menos neste momento, a verossimilhança da 

alegação, em razão de inexistência de prova inequívoca a comprovar a 

convivência em união estável entre a autora e o falecido. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a antecipação da tutela só deve ser deferida quando 

demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado, com evidente receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, além da reversibilidade da 

medida. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos, em que não há comprovação de que a autora 

conviveu em união estável com o falecido. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004195-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS TIGRE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004195-78.2018.8.11.0040. AUTOR: LAIS 

TIGRE PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por LAIS TIGRE 

PEREIRA, em face do INSS, na qual requer seja concedido o benefício 

previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. Vieram-me os 

autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o endereço da parte 

autora pertence à Comarca de Cuiabá/MT. O § 3º do art. 109 da CF, assim 

dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca 

não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 

julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou o entendimento de que, 

em ação proposta em face do INSS na justiça estadual, no exercício da 

sua competência delegada, é competente, de forma absoluta, o juízo da 

comarca de domicílio do autor para julgamento, eis que a competência 

delegada não autoriza ao autor alterar a comarca de seu domicílio para 

outro juízo não federal. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 

afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo 

(grifei). Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de 

modificação e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 286 de 1001



Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A JUSTIÇA FEDERAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, com as respectivas 

baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004288-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLINDO LEONIDAS BESERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004288-41.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JOSE CARLINDO LEONIDAS BESERRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Verifica-se que a parte requerente não 

instruiu corretamente a inicial, eis que não juntou aos autos documentos 

legíveis (Nums. 14435201 e 14435204) a fim de comprovar sua 

incapacidade laborativa. Sendo assim, intime-se a parte requerente para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, juntando aos autos os documentos, 

constantes nos Nums. 14435201 e 14435204, de forma legíveis, ante o 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. Às 

providências

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004295-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCIANA CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004295-33.2018.8.11.0040. AUTOR: 

NILCIANA CAMPOS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por 

Morte c/c tutela antecipada ajuizada por NILCIANA CAMPOS DOS SANTOS 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do 

beneficio previdenciário em razão do falecimento de Dagoberto Carlos 

Batista, em 01/05/2017. Sustenta que formulou pedido de concessão de 

benefício administrativamente o qual, no entanto, restou indeferido, sob o 

argumento de falta de qualidade de segurado do falecido. Com a inicial 

juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em 

que a autora pretende que o requerido seja condenado a lhe conceder o 

benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu 

convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca 

da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela 

pretendida não se encontram presentes. Para a concessão do benefício 

de pensão por morte, necessário se faz a demonstração da condição de 

segurado do falecido, bem como da situação de dependência da 

Requerente, nos termos do artigo 74 da Lei 8.213/91. Analisando 

detidamente os documentos juntados aos autos, infere-se que não restou 

comprovado, pelo menos neste momento, a verossimilhança da alegação, 

em razão de inexistência de prova inequívoca a comprovar a convivência 

entre a autora e o de cujus. Portanto, nesta quadra processual não há 

como acolher o pedido de tutela antecipada. Destarte, conclui-se que, por 

ser uma medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a 

antecipação da tutela só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado, com evidente receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, além da reversibilidade da medida. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos, em que não há comprovação de condição de dependente 

da autora. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 189637 Nr: 3889-29.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ GÉLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, MARLON ZANELLA - OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a decisão do STJ que afetou o EREsp n. 1381734/RN ao 

rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do 

processamento dos feitos que versem acerca da devolução ou não dos 

valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força 

de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da 

Previdência Social, por força do art. 1.037, II, do CPC, FICARÁ O FEITO 

SOBRESTADO até o deslinde da controvérsia junto ao STJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 141201 Nr: 11200-76.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOGIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a perita nomeada nos autos, por ora, não se encontra 

realizando perícias nesta Comarca, desconstituo-a do cargo e nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, 

médico ortopedista, endereço: Rua São João, n. 2194, sala 01, Vila 

Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso.

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido.

 Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido.

 Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com 

tal realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal.

Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados.
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Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame.

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC.

Intimem-se.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 121087 Nr: 10020-59.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA FUGA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135818 Nr: 8359-11.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIR ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 119642 Nr: 10210-22.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 49852 Nr: 141-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORGRAN COMERCIAL LTDA EPP - Comagran, 

VIVIANE FERRUZZI, NILSON MOLONHA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Do mesmo modo, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que 

o feito jamais permaneceu paralisado por mais de cinco anos, conforme se 

vê das manifestações do exequente em 19/10/2011; 29/08/2013; 

07/08/2014; 18/09/2015 e 14/11/16 (fls. 28, 47, 56, 73-74, 78)Posto isso, 

REJEITO a exceção de pré-executividade manejada.Incabível a 

condenação em honorários advocatícios em exceção de 

pré-executividade rejeitada, conforme entendimento consolidado pelo STJ 

(AgInt no REsp 1223290/ES, 1ª T. Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, J. 

04/04/2017, DJe 10/04/2017).Intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 180400 Nr: 9350-16.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELIN & SCHIMITT LTDA - EPP, LEANDRO KLEIN, 

SANDRO ADRIANO SCHIMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, é evidente e incontroverso que há a necessidade de estar 

seguro o juízo na Execução Fiscal a ser atacada via Embargos para que 

estes sejam admitidos. No caso em tela verifica-se que na Execução 

Fiscal em apenso não há valor penhorado para garantir o débito, nem 

qualquer bem dado em garantia. Ademais, o feito se arrasta há mais de 05 

anos, sem que o embargante tenha se manifestado nos autos. POSTO 

ISTO, diante de todos os argumentos apresentados, julgo extinto o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Custas, pelo 

embargante. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98670 Nr: 1243-22.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU NECKEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 125736 Nr: 2846-62.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA FUGA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 120597 Nr: 9659-42.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135064 Nr: 7988-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA, LANDER PIAZZA, 

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, DAVID DE OLIVEIRA, MARCOS 

ANTONIO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT, Evandro Santos da 

Silva - OAB:5.726-B

 Vistos etc.

Considerando que nas petições de fls. 209 e 214 o exequente informou 

que a CDA excutida nos autos foi alterada para exclusão dos fatos 

geradores 10/2004, 11/2004 e 12/2004, da infração n. 24.1.28, excluindo, 

consequentemente, os executados Marcelo Lincoln Alves da Silva, Elton 

Renato Hollenback Zimpel e Marcos Antonio Camargo do polo passivo da 

demanda, proceda-se com a liberação de todos os valores penhorados 

nos autos das contas bancárias dos referidos executados (fls. 203-206), 

eis que, quanto a estes, homologo a desistência apresentada às fls. 209 e 

214.

Comunique-se ao relator do agravo de instrumento interposto nos autos, 

encaminhando cópia da presente decisão, bem como das petições de fls. 

209 e 214 para conhecimento.

Proceda-se, do mesmo modo, com a retificação na capa dos autos e no 

Sistema Apolo, excluindo-se referidos executados do polo da presente 

demanda.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 131026 Nr: 5881-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA SILVA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.104, homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$200,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 111925 Nr: 3884-46.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALIEVE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 115-119 e 123-128, homologo-os e determino, após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 22278 Nr: 2476-69.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - DD. 

PROC. DA FAZENDA ESTADUAL - OAB:SUBPROCURADOR -, SANDRA 

MARA CONTES LOPES - PROC. DA FAZENDA PUBL. ESTADUAL - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de citação da executada Claudete Aparecida de 

Oliveira Carlot, nos termos requeridos à fl. 149.

Outrossim, intime-se o espólio do executado Eroni Geraldo Carlott da 

penhora realizada nos autos, na pessoa do seu inventariante (fls. 

151-157).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93122 Nr: 4641-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA BEATRIZ LEMES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o exequente concordou com os valores apresentados 

pelo executado às fls. 175-176, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 139393 Nr: 10328-61.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON DE LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para 

atuar como expert deste Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico 
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ortopedista, endereço: Rua São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, 

Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 95530 Nr: 7397-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 160-163 e 167, homologo-os e determino, após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010732-73.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILSON RIEZEMBERG BERTOLOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR DE FATIMA PUME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010732-73.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos da 

execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 31 de julho de 2018. 

Elite Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002355-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE COLELLA (REQUERENTE)

NILSON COLELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002355-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NILSON COLELLA, 

ALEXANDRE COLELLA REQUERIDO: ALAIR ALVES DE OLIVEIRA I - 

Homologo o acordo firmado pelas partes (id. 14102614) e, com supedâneo 

no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, 

observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade 

processual e da efetividade da jurisdição. III - Indefiro a nomeação do Sr. 

Nilson Colella como fiel depositário, porquanto não houve penhora do 

veículo neste feito. IV - Indefiro a expedição de alvará judicial ao 

DETRAN/MT, pois incumbe aos interessados providenciarem a 

transferência do veículo com a respectiva emissão do Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo. V - Cancelo a audiência aprazada 

neste feito. VI - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente 

de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). SORRISO, 25 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RAMOS GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COLELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001542-40.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS ANDRE RAMOS 

GARCIA REQUERIDO: ALEXANDRE COLELLA I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes (id. 13739037) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, 

do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. III - Indefiro a nomeação do Sr. Nilson Colella 

como fiel depositário, porquanto não houve penhora do veículo neste feito. 

IV - Indefiro a expedição de alvará judicial ao DETRAN/MT, pois incumbe 

aos interessados providenciarem a transferência do veículo com a 

respectiva emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. 

V - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914). SORRISO, 25 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRENIVAM BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005008-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CRENIVAM BISPO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL 

S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 13881214, bem como a 
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manifestação da parte exequente constante no id. 14213784, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 14213784. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 23 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002028-25.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCICLEIA APARECIDA PUPIN 

REQUERIDO: TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003970-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003970-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CREUSA APARECIDA GOMES 

DAMS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Forte no art. 320 do NCPC, c/c 

art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: · Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; · 

Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 23 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-96.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BONADIMAN MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOGENES RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010735-96.2013.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA BONADIMAN 

MACHADO REQUERIDO: DEOGENES RIBEIRO Vistos etc. Inicialmente, 

certifique-se o decurso do prazo para manifestação do executado com 

relação ao valor bloqueado via BACENJUD (Num. 939135 – p. 1). 

Decorrido o prazo, proceda-se com o necessário para levantamento do 

valor bloqueado em favor da reclamante, a qual deverá indicar os dados 

bancários para tanto. Após, considerando o decurso do prazo para 

manifestação da reclamante (Num. 13839033), arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo, sem prejuízo do desarquivamento, acaso requerido. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002314-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETI MARZEC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 18:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 291 de 1001



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002322-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 18:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001246-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MATHIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA KREIN LTDA - ME (EXECUTADO)

PARANA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1001246-81.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 31 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002331-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001408-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE PAULA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001408-76.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 31 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001603-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O (ADVOGADO)

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001603-61.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 31 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEIA FRANCA DE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 
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extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002335-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SOARES FERREIRA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBERTO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GILBERTO ARGENTON (REQUERIDO)

FRANCIELI ANDERLE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

ROBERTO NUNES CARACA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBERTO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO NUNES CARACA (REQUERIDO)

FRANCIELI ANDERLE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

JEAN GILBERTO ARGENTON (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002192-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MENDES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NUNES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002814-69.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 11252399, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 31 de Julho de 

2018 Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 09:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NUNES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1002814-69.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 11252399, vez que o patrono 

não havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 11252399. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 31 de julho de 

2017. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCAS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 09:50 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CLARAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002346-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006042-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1006042-52.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002350-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003051-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERITON DOS SANTOS MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1003051-06.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 10865265, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 31 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006292-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1006292-85.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 13462739, vez que o patrono 

não havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 13462739. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 31 de julho de 

2017. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002474-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002474-62.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 9496774, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 31 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002836-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANE APARECIDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1002836-30.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida , vez que o patrono não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

10849462. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 31 de julho de 2017. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FERNANDES DE SOUSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMARA ANDRADE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

ISAMARA ANDRADE DE LIMA OAB - SC7085 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001572-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ISAMARA ANDRADE DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Trata-se de reclamação proposta 

por ISAMARA ANDRADE DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL S.A., 

em que pretende a condenação do banco reclamado na reparação de 

danos morais por descumprimento da Lei Municipal n. 1.041/2002, o que 

culminou em demasiada espera em fila do banco pela reclamante. Sustenta 

a parte reclamante que retirou senha de atendimento às 11:34h e somente 

foi atendida às 13:56h. A inicial vem instruída com os documentos 

constantes nos Ids. 5837340, 5837185, 5837161 e 5837398. Audiência de 
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conciliação restou infrutífera (Id. 9070507). O banco reclamado apresenta 

contestação no Id. 9031316. Em síntese, argumenta que tal fato não passa 

de mero aborrecimento do cotidiano, inexistindo danos morais 

indenizáveis. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Impugnação à contestação encontra-se no Id. 

9212522. Em síntese, rechaça todas as alegações firmados pelo banco 

reclamado, requerendo a procedência dos pedidos formulados na inicial. É 

o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que o banco reclamado está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante, esta na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto aos danos 

morais. Observadas as regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor no que diz respeito à aplicação da teoria objetiva e a 

desnecessidade de prova do dano, conclui-se que o dever de indenizar 

surge quando é provado o defeito do serviço, o evento danoso (dano) e a 

relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano (nexo de 

causalidade). Dessa forma, somente a eventual culpa exclusiva da parte 

reclamante ou de terceiro afastaria o direito à indenização que pleiteia, 

ônus que incumbia ao banco reclamado provar, a teor do que estabelece o 

art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu ante os documentos juntados aos 

autos. No caso vertente, no que se refere ao defeito do serviço, vê-se 

que a parte reclamante retirou a senha de atendimento às 11:34h e 

somente foi atendida às 13:56h, ou seja, após duas horas e vinte minutos 

de espera (Id. 5837161), demonstrando que, de fato, não houve 

observância ao disposto na Lei Municipal n. 1.041/2002. Infere-se, por 

oportuno, que a parte reclamante não deu causa ao longo tempo em fila, 

tendo o atraso se dado, em resumo, por incompetência e desídia do banco 

reclamado, ao não disponibilizar o número adequado de atendentes a seus 

clientes. Como se vê, é indiscutível que houve afronta aos direitos da 

parte reclamante, que permaneceu aguardando atendimento por período 

superior ao permitido, e induvidoso que a permanência na fila de 

atendimento bancário por tempo superior ao previsto na lei municipal gerou 

na parte reclamante uma insatisfação considerável. No caso em tela, não 

se trata de mera frustração ou decepção, mas sim de aborrecimento 

sofrido pela parte reclamante, que, por mais de duas horas, esperou na 

fila para ser atendida, o que, sem sombra de dúvidas acarreta desgaste 

físico e emocional a qualquer pessoa, não podendo tal fato ser tido como 

mero percalço do cotidiano, sendo passível de indenização a título de 

danos morais. Por outro turno, resulta clara a existência do nexo causal 

entre a conduta do banco reclamado (demora no atendimento) e as 

consequências sofridas pela parte reclamante, pois não fosse a demora 

injustificada não haveria transtornos e aborrecimentos a parte reclamante, 

pelo que se torna justa a indenização pleiteada, já que a mesma decorre 

de responsabilidade objetiva, por força do Código de Defesa do 

Consumidor, como demonstrado alhures, tornando necessário apenas 

lembrar que o dano moral em ações dessa natureza não necessita de 

prova de repercussão ou do abalo sofrido, pois se trata do chamado 

“dano moral puro”, configurando-se apenas com o reconhecimento de que 

houve ato ilícito, por culpa exclusiva do banco reclamado. Uma vez 

demonstrado o dever do banco reclamado de indenizar o autor, passa-se 

à fixação do quantum devido. Como é cediço, embora o sistema jurídico 

brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido e a conduta (ação ou omissão) de quem 

provocou o dano. Ademais, a indenização quanto aos danos morais tem 

diversos propósitos, entre eles a compensação à pessoa lesada pelo 

dano sofrido, sem que isso se traduza em enriquecimento ilícito, e a 

reprimenda ao causador do dano, sem que ele seja reduzido à pobreza, 

observadas as condições pessoais das partes envolvidas. Assim, o valor 

de R$2.000,00 (dois mil reais), é o que se reputa justo e adequado ao 

caso concreto para o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte 

reclamante em decorrência dos fatos narrados na inicial, não acarretando 

seu enriquecimento sem causa, além de não poder ser taxado de irrisório, 

muito menos acarreta ruína financeira ao banco reclamado, ante seu 

grande porte e capital social, atendendo, assim, aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, além da finalidade compensatória e 

também repressiva da indenização por dano moral. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: 1) CONDENAR o banco 

reclamado a pagar a parte reclamante, a título de indenização por danos 

morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), valor a ser corrigido pelo 

INPC a partir desta data (Súmula n. 362 do STJ), com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data do evento 

danoso (Súmula n. 54 do STJ) até o efetivo pagamento; e 2) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

22 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLIENE MASCARENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 11:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLIENE MASCARENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 11:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003194-92.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIRCEU RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, DIRCEU RODRIGUES, que 

constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida no valor de R$157,71 com 

relação ao contrato 0269264003. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido. Requer seja declarada a inexistência do débito e 

seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00. Foi deferida a liminar e a inversão do 

ônus probatório. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão assinados pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo em especial com a 

assinatura constante na procuração e declaração de hipossuficiência, e, 

ainda, por ter a requerida anexado cópia de documento pessoal da parte 

autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois não há 

notícia nos autos que houve furto de documentos dos mesmos. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. Assim, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Por fim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 6% (seis por cento) do valor da causa (NCPC, 

art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 20% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em Recurso Especial 

nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 

22.09.2015, DJe 28.09.2015). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 13 de 

novembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Custas e honorários advocatícios conforme 

estabelecido (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de novembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010774-25.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MHPE INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010774-25.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002946-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002946-29.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.10947731, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 31 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA OAB - MT20755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000714-78.2016.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO VICTOR MAIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). PAULO VICTOR MAIA ajuizou ação de 

indenização em face de BANCO DO BRASIL S/A, visando à condenação 

da parte reclamada na reparação de danos morais por descumprimento da 

Lei Municipal nº 1.041/2002, o que culminou em demasiada espera em fila 

do banco pela reclamante. A parte reclamada, por seu turno, alegou que 

tal fato não passa de mero aborrecimento do cotidiano, inexistindo danos 

morais indenizáveis. A pretensão do reclamante não merece prosperar, 

pois todo o relatado, ainda que efetivamente ocorrente, não seria 

suficiente para caracterizar o dano moral. Nessa senda, observadas as 

regras previstas no Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito 

à aplicação da teoria objetiva e a desnecessidade de prova do dano, 

conclui-se que o dever de indenizar surge quando é provado o defeito do 

serviço, o evento danoso e a relação de causalidade entre o defeito do 

serviço e o dano. No caso em crivo, verifico que a parte reclamante 

permaneceu dentro da agência bancária pouco mais de 40 minutos, 

período esse que não dá ensejo a presunção de violação aos direitos da 

personalidade que caracterizariam o abalo moral. Demais disso, embora o 

tempo de espera em fila de estabelecimento bancário por lapso superior 

ao permissivo legal configure ato ilícito, esse fato, por si só, não autoriza a 

presunção de ocorrência de dano moral “in re ipsa”, sendo necessária a 

comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais no caso concreto, a 

exemplo o desrespeito ao atendimento preferencial estabelecido pela Lei 

nº 10.048/2000. Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal Única deste 

Estado: Recurso Inominado nº 0048018-18.2013.811.0001 Origem: 

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: RENATA AVILA 

VIDAL Recorrido: BANCO BRADESCO S/A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – 

TEMPO DE ESPERA EM FILA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO. Os estabelecimentos bancários, sediados no Município de 

Cuiabá, são obrigados atender seus clientes no prazo previsto na Lei 

Municipal nº4069/2001, sendo que o desrespeito a esta norma configura 

ato ilícito. INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 

E DEMONSTRAÇÃO DE FATO CAPAZ DE GERAR O DANO MORAL. 

Embora o tempo de espera em fila de estabelecimento bancário por lapso 

superior ao permissivo legal configure ato ilícito, esse fato, por si só, não 

autoriza a presunção de ocorrência de dano moral (damnum in re ipsa), 

sendo necessária a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais no caso 

concreto. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

480181820138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 01/10/2014). 

Recurso Inominado nº 0010558-82.2013.811.0005 Origem: Juizado 

Especial Cível de Cáceres Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A Recorrida: 

MARIA DE JESUS ROCHA MONTEIRO RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA. 

Independentemente da análise de provas, o simples fato de o reclamante 

imputar ao reclamado que este lhe ocasionou dano é suficiente para 

demonstração de seu interesse processual (Teoria da Asserção). 

Entender de forma contrária viola o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário (artigo 5º, inciso XXXV, da CF). ATENDIMENTO BANCÁRIO – 

FILA – PRIORIDADE PARA IDOSO – DIREITO DESRESPEITADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO. As pessoas portadoras de deficiência, os 

idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as 

lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão 

atendimento prioritário (art. 1º da Lei 10.048/2000). Os estabelecimentos, 

públicos e privados, que não garantem aos seus consumidores o 

atendimento prioritário, mesmo que agindo de forma omissiva, incorrem em 

conduta ilícita, passível de responsabilidade civil. No presente caso, é 

incontroverso que os funcionários do banco reclamado proporcionaram 

tratamento indigno à reclamante no momento que esta tentou exercer seu 

direito de atendimento prioritário. Além do mais, aplicável a inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Na sentença, o juízo de piso assim 

manifestou: “Existe prejuízo físico, caracterizado pelo desgaste corporal, 

cujo impacto é mais acentuado em relação às gestantes, idosos e 

pessoas com deficiência física, impondo, portanto, a condenação das 

instituições bancárias ao ressarcimento de todos os danos provocados 

aos usuários de seus serviços, desde que demonstrado pela parte 

interessada o efetivo descumprimento da norma em comento, o que 

ocorreu no caso em apreço”. DANO MORAL IN RE IPSA – SITUAÇÃO 

CONSTRANGEDORA – OFENSA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Ser 

alvo de discriminação e tratamento indigno ao tentar exercer seu direito de 

atendimento prioritário de idoso em agência bancária é suficiente para a 

caracterização do dano moral subjetivo. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 105588220138110005/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/12/2014, Publicado no 

DJE 09/12/2014). Em arremate, a indenização por dano moral objetiva 

atenuar o sofrimento, físico ou psicológico, decorrente do ato danoso, que 

atinge aspectos íntimos e sociais da personalidade humana. O presente 

caso, não revela, a meu ver, o sofrimento descrito pela reclamante como 

capaz de ensejar indenização por danos morais. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de 

custas e honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de novembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002719-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO CESAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002719-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAGNO CESAR RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Trata-se de reclamação 

proposta por MAGNO CESAR RODRIGUES DA SILVA em face de BANCO 

DO BRASIL S.A., em que pretende a condenação da instituição financeira 

a reparar os danos morais que suportou em razão da indevida 

compensação de dois cheques não emitidos pela parte reclamante, os 

quais somam a quantia de R$1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais). 

Audiência de conciliação realizada em 06-9-2017 restou infrutífera (Id. 

9775142). Devidamente citada, a instituição financeira reclamada 

apresentou contestação (Id. 9796747). Preliminarmente, sustenta a perda 

do interesse processual, tendo em vista que promoveu o ressarcimento do 

valor reclamado pela parte reclamante. No mérito, argumenta que não 

procedeu de forma indevida, inexistindo dever de indenizar por eventual 

dano moral. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil). A preliminar suscitada se confunde 

com a matéria de mérito. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 
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implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão 

pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os fins 

legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano 

moral. Resta incontroverso que os cheques compensados na conta 

bancária da parte reclamante em 31-5-2016, totalizando o valor de 

R$1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais), efetivamente não fora por ela 

emitido, tratando-se, portanto, de fraude – fato de terceiro – de 

responsabilidade da instituição financeira, pois vinculada ao risco da 

atividade. Todavia, também incontroverso que o banco reclamado 

promoveu a restituição do valor objeto da compensação na mesma data 

em que a parte reclamante formalizou a sua reclamação, ou seja, em 

25-7-2016, conforme indica o extrato constante no Id. 9796756, 

assumindo, assim, sua responsabilidade em decorrência do fato. A partir 

disso, tenho como não ocorrente dano moral na hipótese, pois deve 

aquele prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da personalidade 

daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou 

aborrecimentos do cotidiano, o simples inadimplemento contratual, a mora 

ou o prejuízo econômico, não são ocorrência suficientes para a 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a 

lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 

Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de 

romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Assim também 

a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NÃO RECEBIMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS - 

CONFIGURAÇÃO DO MERO DISSABOR - DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO. A indenização por dano moral 

pressupõe a existência de ato capaz de afetar a esfera anímica daquele 

contra quem é praticado. Conforme precedente do STJ, o mero 

aborrecimento, a mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbadas estão fora 

da órbita do dano moral.” (Apelação nº 64780/2012, 1ª Câmara Cível do 

TJMT, Rel. Orlando de Almeida Perri. j. 07.11.2012, unânime, DJe 

12.11.2012). “DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

- CONTRATO DE SEGURO - PREENCHIMENTO DE PROPOSTA - NÃO 

CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - MERO 

DISSABOR - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

DESPROVIDO. Não é demais lembrar que para a responsabilização por ato 

ilícito, é necessário estarem presentes os requisitos: I - Conduta culposa 

ou dolosa, II - Dano e III - Nexo de causalidade entre o comportamento do 

ofensor e o abalo sofrido pela vítima. Um mero inconveniente não deve 

ensejar o dever de indenização por danos morais, pois os aborrecimentos 

e transtornos diários não podem ser confundidos com a violação a honra 

e à imagem. O dano moral não deve ser confundido com qualquer 

dissabor, amargura ou contrariedade do dia a dia, somente devendo ser 

reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da 

pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares, o que não 

ocorreu no presente feito.” (Recurso Cível Inominado nº 1080/2011, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. José 

Zuquim Nogueira. j. 29.06.2011, unânime, DJe 01.07.2011). No caso em 

análise, o reclamado adotou as providências que seriam exigíveis na 

hipótese, partindo-se do princípio de que, assim como a reclamante, fora 

vítima de ato ilícito praticado por terceiro. A despeito de a conduta da parte 

reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há como se 

concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 24 de novembro de 2017. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001649-50.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003134-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003134-22.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROSINEIDE MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora ROSINEIDE MARQUES DA 

SILVA que adquiriu passagens aéreas com origem na cidade de Recife/PE 

e destino Sorriso/MT, com chegada no dia 25/05/2017, às 01:25 horas. 

Afirma que ao desembarcar no destino final deparou-se com o extravio de 

suas bagagens, sendo informada pelo funcionário da segunda reclamada 

que não estavam localizando suas bagagens e que poderia comprar o que 

precisasse, pois tal valor seria reembolsado. Diante de tal situação, 

estando apenas com a roupa do corpo e acompanhada de três crianças 

efetuou algumas compras no comércio local, que totalizaram R$380,00. No 

dia 27/05/2017 recebeu uma mensagem informando que suas bagagens 

tinham sido encontradas e estavam no aeroporto, e quando foi até lá o 

mesmo encontrava-se fechado. Após essa situação os funcionários da 

segunda reclamada foram até a sua residência entregar as bagagens, e 

quando perguntados sobre a restituição do valor gasto informaram que a 

empresa não teria obrigação de devolver o dinheiro. Requer a condenação 
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das requeridas ao pagamento do valor de R$380,00 gastos com roupas e 

a condenação ao pagamento de R$18.360,00 a título de danos morais. Em 

contestação, a requerida VRG LINHAS AÉREAS S/A (GOL) alega sua 

ilegitimidade passiva. Afirma que a bagagem foi extraviada no trecho 

operada pela empresa Passaredo. Cita excludente de responsabilidade 

por ser culpa da empresa Passaredo o extravio. A requerida PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS S/A afirma que não há que se falar em falha na 

prestação de serviços visto que a bagagem foi devolvida sem qualquer 

avaria. Diz inexistirem danos materiais e morais a serem indenizados e que 

os bens adquiridos foram incorporados ao patrimônio da autora. No mérito, 

afirma que a bagagem foi devolvida no prazo legal, dois dias após o 

desembarque. Afirma inexistirem danos morais indenizáveis. 

Primeiramente tenho que não merece prosperar a preliminar de 

ilegitimidade ativa alegada pela Gol Linhas Aéreas, pois verifico que o 

bilhete eletrônico de passagem possui um só localizador (XJ65GJ) sendo 

ambas as requeridas empresas parceiras, de modo que solidariamente 

responsáveis por eventuais danos ocorridos na viagem. O art. 14 do CDC, 

o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Acresça-se que houve no caso presente decreto de inversão do ônus da 

prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Não está o 

autor desincumbido, porém, de demonstrar indícios mínimos da ocorrência 

dos fatos relatados na inicial, consoante orientação jurisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DE 

SEU DIREITO. DÍVIDAS PENDENTES, SEM COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO 

CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. "1. A inversão 

do onus probandi, como preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não é capaz de eximir a autora do dever de comprovar qual a 

data do pedido de cancelamento, pois não se afigura possível determinar à 

parte ré o ônus de produzir prova negativa, ou seja, prova de que a 

consumidora não requereu o cancelamento antes do dia apontado na 

contestação. "2. Incumbe à parte autora a comprovação do fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de 

Processo Civil, sob pena de rejeição do pleito inicial condenatório". (AC nº 

2012.085325-7, de Itajaí, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda 

Câmara de Direito Público, j. 23.04.2013). (Apelação Cível nº 

2013.013450-7, 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Paulo Henrique 

Moritz Martins da Silva. j. 14.07.2015). O fato do extravio em questão é 

incontroverso, tendo sido admitido pelas requeridas em contestação. 

Evidenciado o vício de qualidade do serviço prestado pelas requeridas, 

surge o dever de indenizar. Assim, em relação aos danos materiais, 

entendo que a pretensão merece reparo, pois é evidente a necessidade 

do autor de adquirir vestuário, tendo em vista o lapso temporal em que 

ficou sem sua bagagem. O autor comprovou os gastos no total de R$ 

380,00 (trezentos e oitenta reais) com vestimentas, valor que entendo 

razoável para vestir quatro pessoas no período de dois dias, tempo esse 

que ficou extraviada a bagagem. Por sua vez, o dano moral está 

igualmente presente, uma vez que a frustração e o abalo emocional 

vivenciados pelo autor são evidentes, tendo em vista que ficou dois dias 

desprovida de suas bagagens, sem acesso a itens pessoais,. Nessa 

toada, considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, 

assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, 

reputo razoável a tal título o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O decote 

da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, 

como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de condenar as 

requeridas, solidariamente, a pagar à autora: a) a título de danos materiais, 

o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de desembolso, e acrescidos de juros legais, a 

partir da data da citação; b) a título de danos morais, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

ajuizamento da reclamação e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 18 de novembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de novembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-72.2018.8.11.0040
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Processo: 1001751-72.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002854-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002854-51.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.10947869, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 31 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005532-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARRETO DE NOVAIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI REIZ (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1005532-39.2017.8.11.0040. EMBARGANTE: 

WAGNER BARRETO DE NOVAIS EMBARGADO: CLAUDINEI REIZ Vistos 

etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 21 de agosto 

de 2018, às 14h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 
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antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002892-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE AZEVEDO JUNIOR OAB - GO42009 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

 

Processo: 1002892-29.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003010-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO PINTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003010-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO RAIMUNDO PINTO 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, JOÃO 

RAIMUNDO PINTO SOUSA, que recentemente tentou efetuar uma compra 

no crediário, a qual foi inviabilizada ante a constatação da negativação do 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que 

desconhece a inscrição no SPC em relação ao contrato nº 2138014805 no 

valor de R$160,16, que já foi cliente da empresa VIVO porém nunca teve 

qualquer relação comercial com a empresa Telefônica Brasil S/A. 

Requereu a procedência da demanda a fim de declarar nula a cobrança e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na 

quantia equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Foi deferida a 

antecipação de tutela e a inversão do ônus da prova. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Pois 

bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão assinados pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas da requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópias dos documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. A requerida ainda 

apresentou faturas que demonstram a farta utilização dos serviços de 

telefonia referente à linha (66)999023546(66)999023546 , sendo que 

houve pagamentos que simplesmente cessaram, estando em aberto os 

meses de março a abril de 2016, que somados atingem o montando da 

dívida inscrita. Assim, tenho que provada e legitimada a inscrição em 

análise. Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Vale ressaltar, que a parte autora em 

nenhum momento mencionou na petição inicial que possuía contrato com a 

requerida, tendo simplesmente omitido tal informação. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa (NCPC, 

art. 81), este fixado em R$18.740,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em Recurso Especial 

nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 

22.09.2015, DJe 28.09.2015). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 15 de 

novembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Custas e honorários advocatícios conforme 

estabelecido (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de novembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll 

need Skype CreditFree via Skype

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

1ª Vara Criminal

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 301 de 1001



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 110378 Nr: 2596-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Processo nº. 2596-63.2014.811.0040.

Código nº. 110378.

Ação Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Penal que visa apurar a prática do delito previsto no 

artigo 306, caput, da Lei 9.503/97, e artigo 330 do CP, em que figura como 

acusado ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO.

Denúncia recebida em 15 de dezembro de 2017, fl. 40.

Resposta à acusação, fls. 47/50, requerendo o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva do estado com relação ao crime do artigo 

330 do CP.

Em seu Parecer, o Ministério Público requereu a declaração da extinção da 

punibilidade do acusado, fls. 51/52, com relação ao crime de 

desobediência.

 Vieram os autos conclusos.

POSTO O ESCORÇO DO ESSENCIAL, DECIDO.

De largada, prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado, independentemente do juízo ou grau 

de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial.

Veja-se a propósito, os seguintes julgados:

“Defere-se, de ofício, quando os elementos do processo permitem afirmar, 

sem sombra de dúvida, a extinção da punibilidade pela prescrição” (STF - 

HC - Rel. Cordeiro Guerra - DJU 29.5.78, p. 3.728).

“A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida 

independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e 

abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento, 

como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os 

seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae” 

(TACrim-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - BMJ 77/11).

Quanto ao delito descrito no artigo 330 do Código Penal

 Compulsando os autos, verifico que a extinção da pretensão punitiva pela 

pena máxima “in abstractu”, levando-se em consideração a pena prevista 

no artigo 330 do CP [pena de 15 dias a 6 meses de detenção], resta 

alcançada.

 Ocorre que o fato se deu em 31 de março de 2013, sendo a denúncia 

somente recebida em 15 de dezembro de 2017, tendo decorrido mais de 4 

(quatro) anos sem qualquer causa impeditiva ou suspensiva do prazo 

prescricional.

Neste intento, conforme previsão do artigo 109, inc. VI do CP, imperioso 

reconhecer a prescrição.

Do exposto, declaro extinta a pretensão punitiva do acusado Ismael 

Francisco Silva de Azevedo, em relação do delito descrito no artigo 330 do 

Código Penal, nos termos do art. 61, CPP, c/c art. 109, inc. VI, art. 107 inc. 

IV, todos do CP.

Pelo princípio da inocência (art. 5°, inc. LVII, CF/88), eliminem-se quaisquer 

informações relativas a este fato quanto ao denunciado.

Quanto ao delito descrito no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97.

Uma vez que a Defesa não alegou qualquer preliminar, em sua defesa 

prévia, em virtude da situação excepcional do presente caso, sobre tudo o 

princípio da razoabilidade, prevista na Constituição Federal, concedo ao 

réu o direito da Suspensão Condicional do Processo.

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 27 de agosto de 2018, às 15h45min.

Intime-se e requisite-se o réu.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às Providências, cumpra-se expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, em 18 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 104289 Nr: 7350-82.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON, LUAN 

SOUZA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Processo nº. 7350-82.2013.811.0040.

Código nº. 104289.

Ação Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON e LUAN DE SOUZA MENDES foram 

denunciados pela prática do delito descrito no artigo 180, caput, do Código 

Penal, conforme fls. 05/07.

 Em audiência de fls. 81/82 a Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo aos acusados, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95.

 À fl. 82, os acusados aceitam os termos da proposta.

 O MPE postula, em fls. 147/149, pela extinção do processo em virtude do 

cumprimento das condições impostas.

 É o breve relatório. Decido.

 Compulsando detidamente os autos e diante da certidão de fl. 145 

verifica-se que os acusados cumpriram regularmente as condições 

impostas na fl. 82.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de TIAGO ARIEL 

MOURA e LUAN SOUZA MENDES nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 

9.099/95.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se os acusados na pessoa do 

Advogado e do Defensor.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 19 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 83682 Nr: 2774-17.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR ANDRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS EM 

FACE DE SEU ASSSISTIDO JOCEMAR ANDRÉ DOS SANTOS, NOS 

PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41104 Nr: 4149-92.2007.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE BRITO, OZÉIAS DE OLIVEIRA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo nº. 4149-92.2007.811.0040.

Código nº. 41104.

 Vistos etc.

Considerando que na data aprazada para realização da Sessão de 

Julgamento já encontra-se designada Sessão de Julgamento nos autos 

Código 103328 [processo de réu preso], assim, por motivo de 

readequação da pauta, redesigno a Sessão de Julgamento anteriormente 

aprazada para a data de 12 de novembro de 2018, às 8h30min.
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Mantenho inalteradas as demais determinações de fls. 566/566v.

Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, em 9 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva,

Juiz de Direito, em Substituição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 83944 Nr: 3077-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Penal de ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS.

Audiência admonitória, fls. 132/132v.

Cota do MPE na fl. 156, requerendo a declaração de extinção da pena pelo 

cumprimento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, Decido.

Verifica-se que o sentenciado cumpriu regularmente as condições 

impostas nas fls. 132/132v, inexistindo revogação daquele beneplácito.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA PELO SEU CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, 

inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 do Código 

Penal.

Em relação a pena de multa, providencie a Sra. Gestora o cálculo 

atualizado, e após, intime-se o reeducando para no prazo de 30 (trinta) 

dias informar o pagamento nos autos, sob pena de ser oficiado a Fazenda 

Pública. Desde já, após o decurso do prazo sem pagamento, extraia-se 

cópia da sentença condenatória com o seu trânsito em julgado, 

remetendo-se a Procuradoria da Fazenda Estadual, já que se trata de 

dívida de valor, conforme previsão do artigo 51 do CP.

 Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas e anotações 

necessárias, e após arquive-se o processo, com as cautelas de estilo.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Defensor 

Público.

Ciência ao Representante do Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184144 Nr: 253-55.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS EM FACE 

DE SEU ASSISTIDO NOS PRESENTES AUTOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 48295 Nr: 5203-59.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo: 5203-59.2008.811.0040 (Código 48295)

VISTO/MV.

Para a audiência de continuação designo o dia 30/08/2018 às 17:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 08 de janeiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191560 Nr: 5006-55.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA MATTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Processo: 5006-55.2018.811.0040 Código 191560 VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11/09/2018 às 08:30 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do 

artigo 455, do CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da 

testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, 

para intimação por carta com aviso de recebimento, sob pena de 

preclusão. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do 

art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada 

a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257492 Nr: 22712-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENAIR RICARDO DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 47/53, 

pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007 

e diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os 

advogados da parte requerida para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280675 Nr: 9504-52.2018.811.0055
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL MALAQUIAS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO RUTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos monitórios de fls. 27/51 foram opostos 

pelo embargante no prazo legal. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte embargada 

para manifestação, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138173 Nr: 8570-41.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

A carta precatória que tramita na Comarca de Sinop/MT, sob Código Apolo 

n. 244495, visou a intimação de Carlos Fernando Ferracioli, na qualidade 

de representante legal da parte executada, para pagamento espontâneo 

no prazo de 15 dias, na forma do art. 475-J, caput, do CPC/1973.

Ocorre que, não obstante a informação de diligência inexitosa, conforme 

apontado à fl. 321 (ato lançado em 08.12.2017), o que também se viu em 

diligência mais recente, a verdade é que, conforme andamento lançado em 

14.12.2016 (fl. 322), ou seja: em data anterior, consta a comunicação do 

executado nos termos da aludida carta precatória.

E nesse sentido é a manifestação de fls. 305/307.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

 I) OFICIE-SE ao Juízo Deprecado de Sinop/MT para esclarecer se consta 

da respectiva carta precatória a comunicação de Carlos Fernando 

Ferracioli, na qualidade de representante legal da parte executada, 

encaminhando cópia do vertente ato judicial. Afinal, por conta dos 

lançamentos antagônicos, é preciso aferir o que realmente se deu naquela 

missiva.

II) Após, caso informe o êxito da carta precatória, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que entender de direito para o andamento da 

execução, mormente porque Mauro Edson Reese não se dignou em 

esclarecer a situação dos lotes do loteamento urbano “Residencial San 

Diego”, conforme certidão de fl. 221.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253558 Nr: 19624-91.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH COSTA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 286/304 

pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007 

e diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os 

advogados da parte requerida para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263263 Nr: 27208-15.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PEREIRA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - 

OAB:22158-O

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte demandada para, 

no prazo de 15 dias, manifestar acerca da petição de fls. 90/94-verso, 

além dos documentos de fls. 95/97, juntados pela parte opoente, na réplica 

à contestação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277063 Nr: 6641-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 154/252 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256983 Nr: 22268-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILMA SONIA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida nos presentes embargos 

de terceiro e JULGO PROCEDENTE o pleito da parte embargante para 

desconstituir da constrição proveniente da execução em apenso (Código 

Apolo n. 138173) na parte que é incidente sobre o imóvel denominado Lote 

n. 03, Quadra n. 23, constante da Matrícula n. 12.197 do CRI de Tangará 

da Serra/MT. Pelo princípio da causalidade, haja vista que só houve 

constrição sobre o bem litigioso por incúria da parte embargante verificada 

no fato de não transferir o imóvel para o seu nome, permanecendo, no 

registro imobiliário, em nome de terceiros, CONDENO a parte embargante 

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa, por força do § 3º do art. 98 do CPC.Por 

oportuno, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, “a”, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, 

OFICIE-SE à serventia extrajudicial para que proceda à baixa da 

averbação premonitória somente na porção que recair sobre o imóvel 

denominado Lote n. 03, Quadra n. 23, constante da Matrícula n. 12.197 do 

CRI de Tangará da Serra/MT.Cumprida a diligência anterior, após o trânsito 

em julgado, TRANSLADE-SE cópia da sentença e da respectiva certidão 

de trânsito em julgado para os autos da execução. Por fim, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280221 Nr: 9138-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora na 

pessoa de seus advogados, para no prazo de 15 dias querendo impugnar 

a contestação de fl. 47/232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16818 Nr: 3277-42.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI CHAPARRO MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fls 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a 

fim de intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos 

autos e requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256224 Nr: 21624-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS, RADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a requerida Rosana Aparecida de 

França, devidamente citada (fl. 99), deixou de apresentar contestação, 

deixando transcorrer o prazo in albis, deste modo, decreto-lhe a revelia 

nos termos do art. 344, do CPC.

Porém, como esta presunção, nos termos do artigo 345, II do CPC, consta 

que quando se trata de direitos indisponíveis, não induz a presunção de 

veracidade, vejo que no presente caso, torna-se necessário o 

prosseguimento do feito.

Assim, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

25/09/2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256932 Nr: 22192-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLACG, FC, EACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fl. 400, intimo as partes da 

proposta de honorários oferecida pelo perito judicial de fl. 43 para 

manifestarem, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166647 Nr: 6285-70.2014.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPD, JHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a ausência da parte requerida por falta de intimação, 

redesigno a presente audiência para o dia 13/09/2018 às 15h00min.

Intimem-se os requeridos e a requerente, consignando o endereço 

indicado na manifestação de fls. 96/97.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278234 Nr: 7610-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDER PEGNORATTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Presidente, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259447 Nr: 24367-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDSIEEL, ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HACHEM - OAB:OAB-PR 

11347, REINALDO EMILIO AMADEU HACHEM - OAB:20185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 
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SANCHES - OAB:44152/PR, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 Certifico que decorreu em 11/07/2018 o prazo para a parte autora efetuar 

o pagamento da complementação de diligênacia solicitada pelo oficial de 

justiça, tendo permanecido inerte. Desse modo, intimo novamente a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do importe 

de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MANOEL 

REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida junto ao site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Certifico, ainda, que a contestação de fls. 42/70 é tempestiva. Sendo 

assim, intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259447 Nr: 24367-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HACHEM - OAB:OAB-PR 

11347, REINALDO EMILIO AMADEU HACHEM - OAB:20185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 Certifico que decorreu em 11/07/2018 o prazo para a parte autora efetuar 

o pagamento da complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça, tendo permanecido inerte. Desse modo, intimo novamente a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do importe 

de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MANOEL 

REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida junto ao site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Certifico, ainda, que a contestação de fls. 42/70 é tempestiva. Sendo 

assim, intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139495 Nr: 9976-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidio Domingos de Souza, MARIA DA PENHA 

RODRIGUES, ARI GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB:OAB/MT 18303-0, 

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256810 Nr: 22081-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CECREMAT CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256810.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 43, intime-se a parte Requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a cópia atualizada da matrícula 

do bem penhorado (nº 2.058), registrado no RGI dessa Comarca.

Feito isto, fica desde já deferida a realização de nova avaliação, 

considerando que o imóvel penhorado foi avaliado em 24/08/2005, 

conforme fls. 31/32, ou seja, há aproximadamente 13 (treze) anos, bem 

como que o referido imóvel conta com uma área remanescente de apenas 

12,7936 hectares, de acordo com a matrícula de fls. 13/15.

 Assim, com fundamento no art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil, 

determino seja realizada nova avaliação do imóvel penhorado de matrícula 

nº 2.058, sobre a área remanescente.

 Aportado o laudo de avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem em 15 dias.

 Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação a 

avaliação, determino seja realizada a alienação do imóvel penhorado, 

sendo que para tanto, deverá ser observada a decisão de fls. 33/34.

Isto posto, suspendo os leilões anteriormente designados.

Intimem-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273696 Nr: 4024-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e demais 

atos, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro: Parque das Mansões, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144892 Nr: 4547-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, ALENCAR & 

CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR & CIA LTDA-ME, CARLOS AIRES DE 

ALENCAR, BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Certifico que, tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 284095 Nr: 12357-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamentoda 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Esmeralda, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264569 Nr: 28118-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER INGMAR ENDLICH, SUZANA 

FRANCISCATO ENDLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar acerca da certidão de fl. 45 a seguir transcrita: "Certifico 

que, em 19/06/2018 decorreu o prazo para a parte executada efetuar a 

entrega de 561.600 kg de milho em grãos, equivalente a 9.360 sacas de 

milho de 60 kg cada uma, bem como interpor embargos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282628 Nr: 11190-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DE OLIVEIRA AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 Certifico que, intimo o embargado acerca da sentença de fls. 11/12verso, 

a seguir parcialmente transcrita: ... Assim sendo, com base no art. 918, II, 

do CPC poderá o juiz rejeitar liminarmente os embargos à execução nos 

casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do 

pedido. Logo, tendo o Embargante se utilizado manifestamente da via 

processual inadequada, necessário se faz a rejeição liminar dos 

embargos à execução opostos. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, I, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem custas. P. R. I. C. 

Tangará da Serra-MT, 11 de julho de 2018. Anderson Gomes Junqueira. 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193227 Nr: 9511-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOLAVEL TANGARÁ S/C LTDA, ACE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 350/353 foi interposto pela 

denunciada à lide no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, 

§ 1.º, do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145755 Nr: 5447-98.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVON DE MELLO TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239.766, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Certifico que, haja vista a expedição dos alvarás de fls. 268/269 em favor 

do requerido, intimo a requerente para dar prosseguimento ao processo, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133729 Nr: 3713-49.2011.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio santana nestorio - 

OAB:, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA FÁTIMA 

MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT, RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Autos nº: 133729.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 549, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para a apresentação do atestado médico, bem como defiro o pedido 

de redesignação da audiência anteriormente agendada, para o dia 13 de 

setembro de 2018, às 16 horas, com fundamento no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo do acima determinado, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do petitório de fls. 

501/502 e documentos de fls. 503/541.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190647 Nr: 7125-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA, G. S. M. 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B-MT

 Certifio que, em cumprimento à decisão de fl. 449, intimo novamente o 

advogado do banco Bradesco, Dr. Mauro Paulo Galera Mari, para, no 

prazo de 5 dias, apresentar nova memória de cálculo de seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280011 Nr: 8983-10.2018.811.0055
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Proprietarios de Caminhões de 

Primavera do Leste-APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CESAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:13385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl.75, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252436 Nr: 18781-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RUFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 Certifico que, torno nulas as certidões de decurso de prazo de fl. 112 e 

de intimação daas partes para especificarem provas, fl 112v, em razão do 

advogado do requerido até esta data não ter sido inserido nos autos. Por 

outro lado, intimo as partes do despacho de fl. 110, a seguir transcrito: 

"Vistos,

Sobre os documentos novos juntados, diga a parte requerida no prazo de 

10 dias.

Após, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276053 Nr: 5732-81.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMBERTO PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5643-A/MA, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.19, no prazo de 05 (cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252436 Nr: 18781-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RUFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 Certifico que, intimo as partes para, no prazo comum de 15 dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140209 Nr: 10756-37.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE COURA RODRIGUES MEZOMO, CLAUDINEI 

COURA RODRIGUES, VALDINEI COURA RODRIGUES, SUELI COURA 

CASTILHOS, APARECIDA COURA RODRIGUES, ESPOLIO DE APARECIDA 

COURA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - OAB:40112 E 

23881-A, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5408/MT

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte autora ofertar 

alegações finais nos autos, bem como se manifestar acerca do ofício de 

fls. 187/189.

Outrossim, nos termos da legislação em vigor, e em cumprimento a 

determinação de fls. 139vº, intimo o requerido Transportes Rodoviários 

Cantinho Ltda Me para que apresente alegações finais, bem como se 

manifeste acerca do ofício de fls. 187/189, no prazo de 15 (quinze)dias. 

Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268152 Nr: 31163-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVOCACIA ITELVINO HOFFMAN S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a advogada Dra. Itelvino 

Hoffman, OAB/MT nº 3441/MT e Cleverson Capuano de Oliveira, 5914-BMT 

acerca do desarquivamento e, querendo, se manifestar no prazo legal, 

sob pena de retorno ao arquivo.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 56441 Nr: 5944-25.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL, GDA, RA, PAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 Execução Fiscal nº 5944-25.2006 Cód. 56441

VISTOS ETC.

Em princípio, compete à parte o ônus de colher elementos sobre a situação 

patrimonial do executado, certo que a máquina judiciária não se encontra 

aparelhado para assumir, em termos amplos, essa função.

Porem, com a função de dar celeridade ao tramite processual, foi efetuada 

uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita 

Federal, para implantação do INFOJUD (Sistema de Informações ao 

Judiciário), este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento 

de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita 

Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios.
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 Assim, compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se 

arrasta há 12 anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que 

lhe é devido, sendo que foi procedido diversas tentativas nesse sentido, 

sem que nenhuma obtivesse êxito.

Deste modo, DETERMINO a realização de consulta das 03 (três) ultimas 

declarações de renda da executada por meio do sistema INFOJUD, nos 

termos do art. 476, §1° da CNGC.

Intime-se à parte exequente quanto ao resultado da consulta, preservando 

o sigilo das informações econômico-financeiras das partes e 

certificando-se nos autos principais, conforme determinação do art. 477, 

da CNGC. No mesmo ato deverá ser a exequente intimada a se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses após a ciência da parte exequente, 

proceda-se como determina o art.477, §2º, da CNGC.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160613 Nr: 10620-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA NAGEL BACKENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de serem remetidos conclusos para extinção. 

Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 213381 Nr: 4804-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 VISTOS, ETC.

Analisando a peça de ingresso, vislumbro que quando de sua interposição 

já se encontrava em vigor o Novo Código de Processo Civil, de maneira 

que a peça processual cabível para rebater o cumprimento de sentença 

seria a impugnação, conforme a novel sistemática legal, a qual se 

processa nos mesmos autos do cumprimento de sentença.

Desta feita, determino seja CANCELADA a distribuição do presente, 

devendo ser encartadas todas as peças que instruem este feito ao bojo 

do processo principal.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145992 Nr: 5706-93.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora providenciar o requerimento administrativo pertinente, sendo assim, 

nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora, pessoalmente, para que traga ao feito o supracitado 

documento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 23270 Nr: 3060-28.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONSALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4127-A

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 106980 Nr: 5683-89.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA LUZ PESSOA, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143934 Nr: 3503-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMIR VIGUINI PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145563 Nr: 5249-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 159443 Nr: 8408-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR LOPES MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 103401 Nr: 2252-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o endereço 

atualizado da parte autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 

450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 105411 Nr: 4168-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o endereço 

atualizado da parte autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 

450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107088 Nr: 5750-54.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o endereço 

atualizado do autor, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 1699-97.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 103696 Nr: 2530-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE CAMPOS LEITE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 105115 Nr: 3869-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AFONSO BRAMBILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124448 Nr: 3444-44.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125973 Nr: 4934-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125975 Nr: 4913-28.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA BALDUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 126497 Nr: 5457-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148507 Nr: 8401-20.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157484 Nr: 6084-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES FIGUEIREDO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 203997 Nr: 17941-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 103/104, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128373 Nr: 7264-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134280 Nr: 4346-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GILSON LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 195812 Nr: 11411-67.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ERIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido obteve vistas dos autos na data de 05/02/2018, 

sendo certo que transcorreu "in albis" o prazo para este se manifestar 

sobre a petição de fls.134.

Outrossim, tendo em vista que decorreu o prazo de 120 (cento e 

vinte)dias mencionado na aludida petição de fls. 134, intimo a parte autora 

para que, no prazo legal, requeira o que de direito, sob pena do feito ser 

encaminhado para apreciação do recurso retro interposto no estado em 

que se encontra. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166496 Nr: 6027-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA BRAZ FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6027-60.2014 (Cód. 166496)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Francisco Ney Gaiva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 131269 Nr: 970-66.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA GOMES DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora providenciar o requerimento administrativo pertinente, sendo assim, 

nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora, pessoalmente, para que traga ao feito o supracitado 

documento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168036 Nr: 8419-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GRASS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8419-70.2014.811.0055 (Cód. 168036)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 119396 Nr: 9328-88.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMERINDO XAVIER COTRIM, 

DIVANIR XAVIER, ALMERINDO XAVIER COTRIM FILHO, aparecida xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 Execução Fiscal nº 9328-88.2009 (Cód. 119396)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que a presente execução já fora promovida 

em face dos herdeiros/espólio de Almerindo Xavier Cotrim, razão pela qual 

não há que se falar em novel citação.

Desta feita, intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestar-se, OBJETIVAMENTE, acerca da inviabilidade do protocolo da 

ordem do Sistema BACENJUD, conforme decisão de fl. 62.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Francisco Ney Gaiva

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149503 Nr: 9488-11.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSE SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9488-11.2012.811.0055 (Cód. 149503)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.
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Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 131622 Nr: 1376-87.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALICIO ROMÃO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1376-87.2011.811.0055 (Cód. 131622)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55254 Nr: 4805-38.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDADS, JDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Execução Fiscal – 4805-38.2006.811.0055 - Cód.55254

VISTOS ETC.

A exequente, por seu Procurador, peticionou nos autos requerendo que o 

Juízo requisite informações junto a Delegacia da Receita Federal 

requisitando declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI em nome dos 

devedores.

Em princípio, saliento que compete à parte o ônus de colher elementos 

sobre a situação patrimonial do executado, certo que a máquina judiciária 

não se encontra aparelhado para assumir, em termos amplos, essa 

função.

Porem, com a função de dar celeridade ao tramite processual, foi efetuada 

uma parceria entre ANOREG/MT e a Corregedoria-Geral da Justiça para 

uso da CEI. O intuito é que as entidades possam consultar e visualizar as 

informações, bem como solicitar certidões e documentos eletrônicos por 

meio da CEI, gratuitamente.

Deste modo, INDEFIRO o pleito de fls.88uma vez que a pesquisa de bens 

imóveis poderá ser realizada pela própria parte, via CEI - ANOREG/MT.

No mesmo ato deverá ser a exequente intimada a se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163568 Nr: 744-56.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENICE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 744-56.2014.811.0055 (Cód. 163568)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104184 Nr: 2988-65.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA FERNANDES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JECELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261, JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 11.837, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 116348 Nr: 6397-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE MIRANDA DELISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118667 Nr: 8640-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA ISAURA GIONGO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 126272 Nr: 5214-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA MARCELINA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128663 Nr: 7513-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA LAURA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 129798 Nr: 8638-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ SOLENIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132744 Nr: 2627-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXALTINO BOA SORTE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133842 Nr: 3848-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138360 Nr: 8761-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA TAVARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139607 Nr: 10096-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 159903 Nr: 9265-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MENDES DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178613 Nr: 20741-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA RUBIA DINIZ PENA PINHEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FABIANA BORGES DE OLIVEIRA MORETI - OAB:16476 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20741-25.2014.811.0055 (Cód. 178613)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 130848 Nr: 562-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITEC - INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE 

ENSINO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 Processo nº 562-75.2011 (Cód. 130848)

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte executada possui advogado constituído nos 

autos, determino à secretaria que proceda com a intimação da sentença 

proferida através de seu representante.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Francisco Ney Gaiva

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 64961 Nr: 6465-33.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 100023 Nr: 7097-59.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIR JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 106194 Nr: 4936-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 113789 Nr: 4010-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOUZIR LOPES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124639 Nr: 3634-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DULCE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134800 Nr: 4916-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FAINELO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139325 Nr: 9794-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS, ALISSON DE 

AZEVEDO, WAYNE ANDRADE COTRIM, ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148755 Nr: 8669-74.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161934 Nr: 12920-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKBDS, MBDS, MEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:PROC.FED

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175785 Nr: 17761-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VIEIRA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180651 Nr: 22591-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162564 Nr: 14034-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TEIXEIRA SOBRINHO, JULIO CESAR 

CAMARGO DE SOUZA, NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE SALVADOR 

PEREIRA GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR 

NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em que pese não exista de fato omissões, contradições, obscuridades ou 

mesmo erro materiais na sentença é certo que se evidenciadoo 

falecimento da parte, patente a nulidade do ato, assim apesar de rejeitar 

os embargos de declaração determinoa a

intimação do patrono de Liz Carlos Nascimento para que no prazo legal 

comprove o falecimento de seu cliente, apresentando a respectiva 

certidão de óbito.

Outrossim, caso o mesmo pretenda promover o prosseguimento do feito 

em favor do espólio do autor deverá também promover a regularização de 

sua representação processual, devendo ainda apresentar o memorial 

descritivo do imóvel e cópia atualizada da matricula, para o 

prosseguimento do feito na hipótese do reconhecimento da nulitadade 

aventada..

Apresentada a certidão de óbito ou certificado o decurso do prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação quantgo a nulidade do ato de fls. 

170.

Intimem-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 115947 Nr: 5986-69.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 
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OAB:3610-B/MT

 Intimação do autor para providenciar, no prazo legal, os emolumentos ao 

cartório do 1º oficio registro de imóvel Antônio Tuim de Almeida nesta 

comarca correspondente a R$ 13,38 ( treze reais e trinta e oito centavos), 

poderá ser paga a recepção do cartório de imóvel ou via deposito 

bancário na conta corrente n. 162-6, agência, n. 2086 da Caixa Econômica 

federal em nome do cartório 1º Oficio de Tangara da Serra-MT, devendo 

ser confirmado para baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150437 Nr: 10499-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ONEZOKEMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314, 

TAMARA ANNA DASILVA TAQUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça, não localizei nenhum bem de propriedade do devedor, 

somente a informação que o mesmo reside em alguma das aldeias desta 

comarca, em seguida dirigi-me ao DETRAN local e ali sendo efetuei buscas 

no banco de dados do DETRAN, porém, não foi localizado nenhuma 

veículo em nome do mesmo. Procedi ainda busca de imóveis no RGI desta 

comarca pelo CPF do executado, contudo, a busca restou negativa. Por 

fim, procurei o Sindicato de Trabalhadores Rurais para saber se o 

executado não estaria ocupando lote em assentamentos da cidade, 

todavia, obtive nova resposta negativa. Assim sendo NÃO FOI POSSIVEL 

PROCEDER A PENHORA/ARRESTO em bens do devedor Vanderlei 

Onezokemae em virtude de não ter localizado nenhum bem de propriedade 

do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 5286-78.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN 

AMERICA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 275370

Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo embargante contra 

a decisão de fls. 1216 que indeferiu a gratuidade reputando que a mesma 

se mostrou omissa e contraditória na avaliação de sua situação 

patrimonial.

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada na medida que a decisão foi clara não sendo a via dos embargos 

a via adequada para impugnar eventual erro de julgamento.

Assim, sem entrar no mérito quanto ao acerto ou desacerto da decisão 

objeto dos presentes embargos sendo patente a inexistência de 

contradição, omissão ou obscuridade na decisão, nem sendo caso de erro 

material ou erro de cálculo é certo que a parte pretende, na verdade, 

rediscutir a decisão, como base na interpretação que entende correta das 

provas existentes nos autos.

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios.

 Tangará da Serra, 23 de julho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271173 Nr: 2144-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rúbia Argenta Deon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

manifestar, no prazo legal acerca dos embargos declaratórios de folhas 

122/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278467 Nr: 7773-21.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ORLANDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor relativo 

à condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277858 Nr: 7308-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FRANCIELE MODENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 277858

Vistos ,

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Bruna Franciele 

Modena em relação decisão de fls. 71 que teria sido omissa quanto ao 

pedido de aplicação do CDC ante a vulnerabilidade econômica da autora.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios visto que a 

decisão foi clara ao apontar os pontos dissonantes aptos a obstar o 

deferimento da gratuidade pretendida…

Assim, sem entrar no mérito quanto ao acerto ou desacerto da decisão 

objeto dos presentes embargos sendo patente a inexistência de 

contradição, omissão ou obscuridade na decisão, nem sendo caso de erro 

material ou erro de cálculo é certo que a parte pretende, na verdade, 

rediscutir a decisão reiterando seus argumentos quanto a aventada 

hipossuficiência.

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios. 

Procedam-se as intimações já determinadas quanto ao recolhimento 

pendente e então aguarde-se o recolhimento das custas ou o decurso do 

prazo consignado para tanto e então conclusos.

Tangará da Serra, 25 de julho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 228352 Nr: 17003-58.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LEAO OSORIO - 

OAB:41800, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36082/DF, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749B, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 Vistos,

Em que pese a parte autora tenha informado que não mais deseja 

prosseguir com a tentativa de composição é certo que a frustração da 

primeira audiência decorreu de pedido conjuto das partes para o 

adiamento desta o que alias repercute inclusive no regular 

desenvolvimento do processo, no que tange o prazo da defesa que 

permanece sem termo inicial.

Assim, considerando-se que o requerido permanece com interesse em se 

compor e que não fora tentada ainda a conciliação por meio do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos, redesigno audiência de concliação para 

o dia 29 de agosto de 2018, às 13:00 horas, prosseguindo-se o feito em 

seus ulteriores termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247242 Nr: 14567-92.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO ALENCAR SCHERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206.339, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206.339

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 145/159, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240219 Nr: 8081-91.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON DOS SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, 

ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 97/101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242303 Nr: 10703-46.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE CHRISTINA VALERIO 

DE SOUZA - OAB:394052/SP, KATIA DE FREITAS ALVES - 

OAB:187789/SP, SANDRA DE ALMEIDA - OAB:190550/SP

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

131/147, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19450 Nr: 2453-49.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Intimação das partes para que fique ciente do temo de desconstituição de 

penhora sobre o imóvel -Uma área de terras com 24.200, 00 metros 

quadrados, destacada na área da Gleba São Paulino, Localizada no 

perímetro urbano de Tangara da Serra/MT, Matricula 16.990.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53527 Nr: 3173-74.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO - ME, 

PEDRO FERNANDO RIBEIRO, MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 331.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16678 Nr: 3073-95.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES, ERCIO DUARTE, 

MARIO MENDES, MARIA JOSÉ DE UNGARO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A, STELLA REGINA PYDD PILGER - OAB:11236, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação do autor para manifestar no prazo legal, sobre o teor da petição 

de folhas 409.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119102 Nr: 9021-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 [...] DECIDO.Objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão 

em sentido amplo.Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios 

na decisão atcada na medida que a decisão foi clara ao destacar que 

após a análise dos efeitos jurídicos do georreferenciamento não se extrai 

do mesmo, ainda eu penda de irregularidades, a aptidão de gerar a freude 

temida pelo embargante, visto que o mesmo não implica em 

reconhecimento de domínio nem da exatidão dos limites, sendo certo que a 

avaliação e imissão decorrente da arrematação deverão ser dirigidas pelo 

Juízo Deprecado com base no memorial descritivo da matricula do imóvel, 

apesar da tentativa do executado em indicar que a avaliação e imissão 

deveria se dar com base no georreferenciamento realizado pelos 

executados.Outrossim, não constato qualquer omissão quanto as 

providências decorrentes da presença de sinais de irregularidades no 
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georreferenciamento, visto que determinada na própria decisão a remessa 

dos documentos relevantes ao Juízo Diretor da Comarca de Sapezal 

competente para a tomada de providências administrativas no que tange a 

eventual registro do georreferenciamento.Assim, sem entrar no mérito 

quanto ao acerto ou desacerto da decisão objeto dos presentes 

embargos, mormente quanto a aptidão de georreferenciamento permitir a 

efetiva fraude indicada pelo exequente, sendo patente a inexistência de 

contradição, omissão ou obscuridade na decisão, nem sendo caso de erro 

material ou erro de cálculo é certo que a parte pretende, na verdade, 

rediscutir a decisão, como base na interpretação que entende correta do 

instituto de georreferenciamento.Assim, REJEITO, em sua totalidade, os 

presentes embargos declaratórios. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente 

o despacho de fls. 867 e certificado o decurso do para as manifestações 

indicadas ou interposição de embargos de terceiros pela empresa 

indigitada, voltem-me conclusos, Intimem-se. Cumpram-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11979 Nr: 1951-81.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR IECHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis -MT , 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 235129 Nr: 1306-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA 

ME, ERNILTON DA SILVA NUNES, APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento de R$ 68,53 

(sessenta e oito reais e cinquenta e três e oito centavos), pendente de 

pagamento conforme protocolo 134.337, podendo ser pago perante a 

recepção do cartório ou via deposito bancário na conta corrente n. 162-6, 

agencia n. 2086 da Caixa Econômica Federal, em nome do cartório do 1º 

oficio de Tangara da Serra MT, devendo ser confirmado para 

procedermos à baixa e repasse ao FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212080 Nr: 3701-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP, RODOLFO BARBOSA DA COSTA - OAB:244022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça. Certifico que Compareci nos endereços descritos no 

mandado, sendo uma delas nesta data, no endereço descrito no mandado, 

ou seja, na Rua Décio Burali, e ali estando e após diligências e buscas, 

não foi possível efetuar a APREENSÃO do veículo descrito no mandado 

face não ter encontrado este, haja vista, endereço insuficiente, pois não 

existe o n. 456-N, na referida, sendo que existem os números 

aproximados: 61,67,451,459,486,487, etc...,. Compareci ainda, na mesma 

rua no setor “E” e ali estando, e diligências e buscas, também não foi 

possível efetuar a APRENSÃO do veículo face endereço insuficiente, haja 

vista, não existir o n. 73-E, sendo que existem os números aproximados: 

68,98, etc...,. Compareci na Rua 22, e ali estando, e após buscas não foi 

possível efetuar a APREENSÃO do veículo face não ter encontrado este, 

haja vista, insuficiência de endereço, sendo que existem os números 

aproximados: 68,98-E. Compareci na Av. Brasil e ali estando, e após 

diligências e buscas, não foi possível efetuar a APREENSÃO do veículo 

face não ter encontrado este, haja vista, não existir o n. 1021-S, na 

referida Avenida, sendo que existem os números aproximados: 

1014,1048-S e 1049,1063-N. Compareci ainda, na Rua 22 no setor “N” pois 

ali não existe o setor “W” e ali estando e após diligências e buscas, não foi 

possível efetuar a APRENSÃO do veículo face não ter encontrado este, 

face insuficiência de endereço, haja vista, não existir o n. 456, sendo que 

existem os números aproximados: 451,459, etc..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243116 Nr: 11246-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO, JOÃO ROBERTO 

YANO, BRUNA ROBERTA MENDES PEUITO YANO, ESPÓLIO DE KAZUKI 

YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar no prazo legal, acerca do 

complemento de diligência do oficial de justiça: em face de terem sido 

realizadas 10 (dez) diligências locais complementares nos endereços 

acima informados, bem como, 01 (uma) diligência rural à fazenda 

Piracicaba (260 km ida e volta) solicitamos a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da complementação da diligência destes Oficiais 

de Justiça no valor de R$ 1.082,10 (hum mil e oitenta e dois reais e dez 

centavos), que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no 

L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando a Oficiala ANA CAROLINA MOGGI SOARES para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167954 Nr: 8310-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS 

PARA ESCRITORIO LTDA, HITLER SANSÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação do autor para comprovar nos autos o preparo e posterior a 

retirada da certidão expedida nos autos, cujo o depósito será efetuado por 

meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208374 Nr: 720-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT
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 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a impugnação a 

execução de folhas 97/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284917 Nr: 12994-82.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA VIEIRA DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850/0, RUBENS EMERICH JUNIOR - OAB:1.582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a inicial é clara ao endereçar o presente feito ao Juízo 

da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, reputo que 

houve erro na distribuição e remessa do feito a este Juízo. Sendo assim, 

determino o retorno dos autos ao Distribuidor para redistribuição do feito 

ao Juízo competente para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se procedendo se as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173379 Nr: 15051-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TELHAS E 

TIJOLOS LTDA ME (CERAMICA DENISE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Barra do 

Bugres,-MT, tendo a mesma negativa conforme certidão de fls. 82, , bem 

como requerer o que de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275438 Nr: 5344-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLM PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 CERTIDÃO

Certifico que desapensei destes autos a execução n. 

9024-89.2009.811.0055- código 119107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228174 Nr: 16864-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BELARMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar os depósitos de três 

diligências relativos à condução do oficial de justiça para cumprimento do 

mandado de citação nos endereços Rua 36, nº 474 - Jardim do Sul, 

Tangará da Serra/MT- Rua 12 A C Esc. Iporá, nº 675 - centro, Tangará da 

Serra/MT;- Rua 30, Quadra 32, Casa 20, Núcleo Hab. Tarumã, Tangará da 

Serra-MT, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligência 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243962 Nr: 11957-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON RIBEIRO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Belo Horizonte MG, bem como no 

ato da retirada das cartas para comarca de Diamantino-MT, Barra do 

Bugres-MT, Cuiabá -M, comprovar o pagamento das custas judiciais, bem 

como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 

30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284570 Nr: 12733-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA 

VERONEZE, RONALDO DE JESUS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702, 

GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O(a) 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284175 Nr: 12403-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIN SHIN ITI KABEYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 320 de 1001



 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No presente caso o pleito visa levantamento de alvará judicial de recursos 

sucessórios deixados pelo falecido Satio Kabeya, sendo, por certo que 

indispensável à inclusão de todos os herdeiros no polo ativo da ação.

Assim, intime-se a parte requerente para inclusão dos demais herdeiros 

no polo ativo da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221851 Nr: 11583-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosileide da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:21.243-A-MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Piranhas-AL, bem como no ato da 

retirada da carta precatória para comarca de Arenápolis-Mt, comprovar o 

pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-las com as peças 

necessárias, e após retirá-las, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285276 Nr: 13286-67.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pela Lei 1060/50 e artigo 98, caput, do Código 

de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação, bem como, se 

detectado que não faz “jus” ao pleito, com a aplicação de multa do décuplo 

do valor das custas processuais devidas.Considerando que o cerne da 

controvérsia cinge-se no erro cometido pela requerida ao não incluir os 

descontos que, conforme afirmado pelo autor, são cumulativos, reputo 

necessário para melhor análise do pleito informações acerca da natureza 

do desconto do mencionado convênio e os motivos da não aplicação ante 

as reclamações aberta pelo requerente junto à instituição de ensino, 

motivo pelo qual postergo a análise do pedido de tutela antecipada para 

após a realização de audiência de conciliação e apresentação das 

informações pela requerida.Assim, nos termos do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 5 

de setembro de 2018, às 16:00min(MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do CPC.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do CPC, será oportunizada à autora a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Com as informações, os autos deverão vir conclusos com 

para análise do pedido de tutela de urgência.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 266323 Nr: 29381-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA COSTA, JOSÉ 

PASTOR DA SILVA ALVES, RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA, KAROLAYNI 

CRISTINA LEMES, ADRENILTON ALVES CESARIO, NAILTON ALVES 

CESARIO, JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983, FABIO 

GOMES PEREIRA - OAB:OAB/MT 21073, HEBER MARIANO GONÇALVES 

- OAB:22186/MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos,

Diante do registrado pelo MPE à fl. 401 e em busca aos áudios existentes 

nos arquivos das mídias, constatei a inexistência da gravação do 

interrogatório do denunciado Adrenilton Alves Cesário, razão pela qual 

designo o dia 02/08/2018, às 16h 30min, para realização do ato.

Determino, ainda, a juntada do relatório da interceptação que tramitou sob 

o código 260214.

 Intimem-se os réus e seus Advogados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 207995 Nr: 421-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELLIAN PATRÍCIO PINHO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos,

Everton Wesley Meneguello, Gellian Patrício Pinheiro Nascimento e 

Marinalva Gregório dos Passos foram denunciados como incursos nas 

sanções do art. 155,§ 4º, IV c/c art.14, II, ambos do CP.

 Consta na inicial que no dia 19 de fevereiro de 2012, nesta comarca, os 

processados, com unidade de propósitos subtraíram 01 (uma) bicicleta 

feminina, cor vinho, da residência de Iracema Francisca da Silva.

 A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2012 (fl.70).

Citados (fl.111,117,135), os acusados, apresentaram defesa (fl.118), 

oportunidade em que arrolaram as mesmas testemunhas declinadas pela 

acusação.

Por meio da decisão de fl. 137, o magistrado contemporâneo, determinou o 

desmembramento do feito em relação ao réu Gellian Patrício Pinho 

Nascimento.

Às fls. 145/146, este juízo suspendeu o processo nos termos do art. 366 

do CPP, alterado pela Lei 9.271/96 e decretou a prisão processual de 

Gellian.

 Em junho de 2017 foi noticiado cumprimento do mandado de prisão, 

quando houve impulsionamento do feito (fls.157/157-v).

Designada (fl. 179) e realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 

204/206), três testemunhas e o réu foram inquiridos.

Encerrada a fase probatória, tanto o MPE como a defesa, pediram a 

absolvição do acusado (fls.204 e 209/209-v).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que as partes estão corretas ao 

afirmarem que as provas trazidas ao caderno processual em tela não 

autorizam a condenação pelo crime de furto.

 Diante disso, me valendo da fundamentação aliunde ou per relationen, 

reitero as argumentações do “parquet” e da defesa e julgo improcedente o 

pedido de condenação, ABSOLVENDO O PROCESSADO GELLIAN 

PATRÍCIO PINHO NASCIMENTO.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280423 Nr: 9337-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR APARECIDO PINTO DE UNGALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13.451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 03/08/2018, às 

15 horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 245399 Nr: 13067-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON SARTORI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 29/08/2018, às 

16h15 min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 227619 Nr: 16362-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 03/08/2018, às 

13 horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 261979 Nr: 26299-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR ROBERTO ROLIM DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 03/08/2018, às 

16 horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280312 Nr: 9248-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 03/08/2018, às 

17h15 min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 185752 Nr: 3360-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLIGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 29/08/2018, às 

16h30 min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 57740 Nr: 7221-76.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, declaro remidos 121 dias, num total de 258 dias 

trabalhados e 424 horas de frequência escolar, descontados da pena de 

reclusão a que foi condenado, para os efeitos legais, na forma do 

parágrafo 3° do artigo 126 da LEP, ressalto ainda que restam 04 (quatro) 

horas de estudos a serem remidas oportunamente.Observe a escrivania 

que, pena remida é pena cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser 

descontado em razão da remição deve somar-se à pena cumprida (pena 

cumprida + dias remidos). Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios 

o tempo de pena remido deve ser computado como de pena privativa de 

liberdade cumprida pelo condenado e não simplesmente abatido do total da 

sanção aplicada. Junto nesta oportunidade memorial de cálculo de pena, 

incluindo a remição ora declarada. DÊ-SE vista à Defesa e depois ao 

Ministério Público (Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação 

quanto ao novo cálculo.Após, RETORNEM os autos conclusos para 

homologação do cálculo e envio de cópia ao recuperando.Cumpra-se. Às 

providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283275 Nr: 11743-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ORTIS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 11743-29.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 283275.

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de “revogação da prisão preventiva c/c requerimentos 

diversos”, formulado pelo indiciado Luiz Carlos Ortis Antunes, por 

intermédio de Advogado constituído, às fls. 46/52, argumentando a 

ausência dos imperiosos requisitos que dão amparo à constrição de sua 

liberdade, pugnando pela concessão de liberdade provisória sem fiança.

Conforme consta dos autos, o requerente foi preso em flagrante delito no 

dia 29 de junho de 2018, por ter praticado, supostamente, as condutas 

ilícitas insculpidas nos artigos 147 e 129, § 9º do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia realizada no dia 1º de julho de 2018, 

após homologar a prisão em flagrante do requerente, o Magistrado Dr. 

Marcos Terencio Agostinho Pires, converteu-a em prisão preventiva (fls. 

24/27), concedendo, ainda, à vítima, algumas medidas de proteção 

previstas na lei 11.340/06.

Ademais, vale ressaltar que a decisão de constrição da liberdade, foi 

embasada nos requisitos da garantia da ordem pública, tendo em vista a 

reiteração delitiva do agente (reincidência).

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pleito acostado pela defesa, sob o argumento de que a manutenção da 

prisão do requerente se faz necessária para garantir a ordem pública (fls. 

62/63).
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 DECIDO.

 Dispõe o artigo 5º, inciso, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

 Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir 

acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente 

decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde 

se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz 

poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que 

subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva deve 

ser mantida, senão, vejamos:

 Analisando com acuidade os autos, verifico que o requerente foi preso 

em flagrante delito, por ter, supostamente, praticado os ilícitos penais 

insculpidos nos artigos 147 e 129, § 9º do Código Penal, em desfavor de 

sua então companheira Cleide de Mendonça.

 Pois bem.

 Compulsando o presente procedimento, verifica-se que não houve 

qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a 

revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise 

dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

 Nesta senda, analisando de forma minuciosa os antecedentes criminais 

do requerente, acostados às fls. 67 dos autos, vislumbra-se que o mesmo 

ostenta um executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 176430, 

cujo decisum transitou em julgado no dia 15/08/2014.

Desse modo, considerando o que preceitua o artigo 63 do Código Penal, 

constato que o requerente é reincidente, devendo permanecer recluso, 

com a finalidade precípua de resguardar a ordem pública, com escopo no 

artigo 313, inciso II, do CPP.

Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva 

de liberdade, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 

TESE DE QUE O RECORRENTE É MERO USUÁRIO QUE NÃO PODE SER 

EXAMINADA NA VIA ESTREITA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRISÃO 

PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 

REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Recurso 

ordinário em habeas corpus destina-se à fazer cessar constrangimento à 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, possuindo rito 

célere e cognição sumária, exigindo, pois, prova pré-constituída do direito 

alegado. Dessa forma, é inviável examinar questões que demandam 

dilação probatória, como a tese de desclassificação da conduta de 

traficante para usuário. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão 

acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso 

ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial 

fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da 

materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem 

como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código 

de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência 

dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas 

considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Na hipótese, a 

prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem 

pública, em razão da periculosidade do recorrente e do risco de reiteração 

delitiva, uma vez que o acusado ostenta uma condenação transitada em 

julgado pela prática do crime de tráfico de drogas e, no momento do 

flagrante, estava inclusive em cumprimento de pena, o que denota sua 

personalidade voltada à prática delitiva, fortalecendo um fundado receio 

de que volte a cometer crimes, caso retorne à liberdade. 4. Eventuais 

condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, 

bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam 

a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a 

decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a 

segregação encontra-se fundada no risco concreto de que o acusado, 

uma vez posto em liberdade, volte a delinquir. Precedentes. 6. Recurso 

ordinário improvido. (STJ, RHC 87.028/MG, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

01/09/2017)” (negritou-se e grifou-se)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. 

AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACUSADO REINCIDENTE. 

POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE 

DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA IDOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISOS II E IV , 

DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. 

Explicitado no acórdão recorrido que o paciente possui uma condenação 

pela prática de crime contra o patrimônio, além de ter sido explicitado que o 

mesmo agride frequentemente seus familiares, inclusive seu pai, idoso, 

tendo ameaçado matar todos "com um machado e deixá-los em 

picadinhos", resta demonstrada a periculosidade concreta do acusado, 

denotando ser sua personalidade voltada para o cometimento de delitos, 

além de evidenciar a possibilidade concreta de reiteração criminosa, o que 

é suficiente para obstar a revogação da medida constritiva para garantia 

da ordem pública. II. Havendo elementos hábeis a justificar a prisão do réu, 

não há ilegalidade na decretação de sua custódia, pois a fundamentação 

encontra amparo nos termos do art. 312 e art. 313, inciso II e IV, ambos do 

Código de Processo Penal. III. Se o crime doloso cometido pelo agente 

envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, a prisão 

preventiva se legitima como forma de garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência, recomendando-se maior cautela a fim de evitar 

nova incidência delituosa, como no caso dos autos. Precedentes. IV. 

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito 

subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é 

recomendada por outros elementos, como na hipótese dos autos. V. 

Ordem denegada. (STJ, HC 220.948/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, 

QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)” – (negritou-se e 

grifou-se).

Corroborando, evola-se dos autos, que o executivo de pena ostentado 

pelo indiciado, diz respeito à condenação pela prática do delito insculpido 

no art. 129, § 9º do Código Penal, tornando-o reincidente específico, 

devendo ser.

Pertinente à questão, precedente do Sodalício Mato-Grossense:

 HABEAS CORPUS – ART. 140 E ART. 147, AMBOS DO CP – VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE 

REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DA MESMA NATUREZA – 

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313, INC. II, DO CPP – 

NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, NESTA INCLUÍDA A 

INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA EM FAVOR DA OFENDIDA QUE SE MOSTRAM 

INSUFICIENTES – PERICULOSIDADE MANIFESTA DO ENCARCERADO – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

 Conquanto na hipótese em voga não haja o descumprimento das medidas 

protetivas de urgência, porquanto fixadas na mesma ocasião do decreto 

preventivo, tampouco os delitos imputados ao paciente possuem pena 

máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, incide o pressuposto de 

admissibilidade da custódia cautelar, previsto no inc. II do art. 313 do CPP, 

uma vez que o paciente é reincidente aliás, em crime que também envolve 

violência doméstica e familiar, o que, a toda evidência, justifica a imposição 

da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, nesta incluída, a 

integridade física e psíquica da ofendida, que, ao que parece, vem sendo 

constantemente ameaçada de morte por seu convivente.

 Ademais, como em outras ocasiões, por outros fatos, que também 

incidem as disposições da Lei nº 11.340/06, foram impostas as medidas 

protetivas de urgência em desfavor do paciente e mesmo assim ele voltou 

a cometer condutas ilícitas contra a sua companheira, válida e possível a 

utilização da sua vida pregressa em juízo de cautelaridade processual, a 

fim de sustentar a imposição do enclausuramento provisório, com o fim de 

evitar a sua recidiva em tais ilícitos, porquanto não demonstra intenção 

alguma em modificar o seu comportamento delituoso, havendo a 

possibilidade concreta de que volte a cometer crime da mesma natureza. 

(HC 125183/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016)

 Vale consignar ainda, que o artigo 313, inciso III, do CPP, autoriza e 

assegura ao Juiz a possibilidade de decretação da prisão preventiva para 

assegurar o integral cumprimento das medidas protetivas de urgência 

outrora deferidas.

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 
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custódia não deve ser revogada.

Ademais, constato que, eventual substituição da prisão preventiva por 

medidas cautelares insculpidas no artigo 319, do CPP, não se adequam às 

peculiaridades do caso in concreto, até porque, conforme exposto 

alhures, o requerente possui um executivo de pena, demonstrando que a 

constrição de sua liberdade é imperiosa para evitar a reiteração delitiva.

Nesta senda, em caso semelhante, o Sodalício Mato-Grossense já decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E 

ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DELITIVA DO 

ACUSADO – RECURSO PROVIDO. Demonstrado o periculum libertatis que 

justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da 

ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do acusado, 

fica clara a impossibilidade de manutenção da liberdade ou aplicação de 

medidas cautelares alternativas à prisão. (TJMT, RSE 89420/2017, DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)” (negritou-se e grifou-se)

Desse modo, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

é necessária a sua manutenção, por ora, estando os motivos 

indubitavelmente alinhados com o que preconiza os dispositivos 

supramencionados (312 e 313, II e III do Código de Processo Penal), motivo 

pelo qual, a custódia não deve ser revogada com a finalidade precípua da 

garantia da ordem pública, para impedir a reiteração delitiva e a garantia da 

execução das medidas protetivas de urgência.

 Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou.

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 62/66:

1) INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado pelo indiciado Luiz Carlos Ortis Antunes, notadamente por 

persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.

2) ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se manifestar 

quanto ao pleito de fls. 38/39.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do indiciado.

 Tangará da Serra, 18 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283580 Nr: 11933-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, 

RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:

 Autos nº: 11933-89.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 283580.

 Vistos.

1) INTIME-SE o réu Renato Rodrigues de Moraes acerca da audiência de 

instrução que está designada para acontecer no Juízo Deprecante no dia 

28/08/2018, às 16h30min.

2) DESIGNO o dia 03 de outubro de 2018, às 14:00 horas, para oitiva da 

testemunha de defesa Josiel Rezende Batista, bem como, para proceder 

ao interrogatório do réu Renato Rodrigues de Moraes.

3) INTIMEM-SE para comparecimento, sob as penas da lei, a testemunha e 

o réu.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 25 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284373 Nr: 12570-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GUILHERME SANCHES 

DA COSTA - OAB:20.491/O-MT

 Autos nº: 12570-40.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 284373.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 22 de agosto de 2018, às 16:00 horas, para oitiva da 

vítima Jose Aylon Alves Rodrigues, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 26 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 116980 Nr: 7008-65.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Isto posto, com arrimo no que consta nos autos e nos fundamentos acima 

alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal proposta e com esteio 

no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu José 

Carlos Fernandes de Souza, devidamente qualificado nos autos, da 

acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 213, caput, c/c artigo 

224, alínea “a”, ambos do Código Penal.ISENTO-O de custas 

processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma dos artigos 965, inciso V, e 966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, 

todos da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao 

INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua respectiva motivação, 

a presente decisão de absolvição, nos termos dos dispositivos da CNGC 

acima citados.Também após o trânsito em julgado e, uma vez cumpridas 

todas as determinações constantes da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 27 de julho de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284980 Nr: 13074-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3074-46.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 284980.

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva postulado pelo 

acusado José Alves Goes, por intermédio de Advogado constituído, às fls. 

25/31, argumentando que o requerente se encontra em grave estado de 

saúde, acostando relatório (fls. 09), indicando seus predicados positivos 

(residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes), pugnando como 
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medida alternativa a aplicação de cautelar diversa da prisão.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público postulou pela prisão 

preventiva do requerente no procedimento de Código Apolo nº 247385, em 

razão da suposta prática da conduta ilícita insculpida no artigo 24-A da Lei 

nº 11.340/06, haja vista ter o requerente, em tese, descumprido as 

medidas de proteção anteriormente deferidas no aludido procedimento.

Desse modo, acolhendo o requerimento ministerial, este Juízo decretou a 

prisão preventiva do requerente no dia 28 de maio de 2018.

A audiência de custódia foi devidamente realizada (no procedimento de 

Código Apolo nº 247385, em apenso) no dia 11 de junho de 2018, 

momento em que este Juízo manteve in totum o decisum proferido 

anteriormente.

Instado a se manifestar acerca do pleito defensivo, o Ministério Público 

opinou pelo seu indeferimento, sob o argumento de necessidade da 

manutenção da prisão do requerente para garantir a ordem pública e a 

execução das medidas protetivas de urgência. Requereu, ainda, que 

fosse oficiado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) desta urbe, a fim 

de obter informações acerca do atual estado de saúde do requerente (fls. 

16/19 verso).

É o relatório.

 DECIDO.

 Dispõe o artigo 5º, inciso, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

 Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir 

acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente 

decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde 

se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz 

poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que 

subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva deve 

ser mantida, senão, vejamos.

 Ainda que a prisão preventiva seja analisada pela jurisprudência pátria 

como ultima ratio, em casos estritos e delimitados, quando restarem 

aparentemente evidenciados os indícios da autoria e prova da 

materialidade, vislumbro que no caso in concreto, tais requisitos 

encontram-se robustamente consubstanciados.

 Pois bem.

 Analisando com acuidade os autos, verifico que o requerente teve a 

prisão preventiva decretada com base no artigo 313, inciso III, do CPP, em 

razão do descumprimento de algumas medidas protetivas de urgência 

anteriormente deferidas em favor da vítima, configurando em tese, o delito 

previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (gerando a ação penal de Código 

Apolo nº 282161, apensa).

No procedimento tombado sob o Código Apolo nº 247385, foram deferidas 

medidas protetivas de urgência à vítima Deuzi Rodrigues Bergue no dia 14 

de maio 2017 em razão da suposta ameaça praticado pelo requerente em 

seu desfavor, sendo ambas as partes devidamente cientificadas (fls. 12). 

As referidas medidas foram ratificadas no mesmo procedimento no dia 

04/12/2017.

 Não obstante, no dia 24 de abril de 2018, nos autos do procedimento 

supracitado, a vítima novamente solicitou o auxílio policial, informando que 

o suspeito estaria descumprindo as medidas anteriormente impostas, 

momento em que a teria ameaçado, bem como, a agredido fisicamente e 

quebrado alguns de seus pertences.

Têm-se como indícios de autoria e materialidade o boletim de ocorrência 

(fls. 25), o termo de declarações da ofendida (fls. 26) o termo de 

representação criminal quanto ao delito de ameaça (fls. 29), bem como, 

documentos probatórios, quais sejam imagens do celular da vítima 

danificado e das lesões corporais supostamente sofridas, (fls. 30/35) e 

exame de corpo de delito da vítima (acostado na ação penal de Código 

Apolo nº 282161).

 Nesta toada, resta nítido que mesmo devidamente cientificado de que o 

descumprimento das medidas protetivas poderia ensejar na decretação de 

sua prisão, ignorou a referida admoestação e continuou a perturbar a 

vítima, e, mais ainda, supostamente novamente a ameaçou e lhe agrediu.

Por outro lado, analisando detidamente os argumentos do requerente, 

proferidos no pleito acostado às fls. 02/08, constato que foi argumentada 

a ausência dos imperiosos requisitos, bem como, que o acusado se 

encontra em grave estado de saúde, pugnando ainda pela substituição da 

prisão por medida cautelar diversa.

Entretanto, insta salientar que a custódia preventiva do agente se faz 

imprescindível para garantir a eficácia das medidas de proteção outrora 

deferidas, visto que, o réu voltou a ameaçar a vítima, tendo, inclusive, em 

tese, a agredido fisicamente, mesmo ciente das referidas medidas e, 

ainda, restam nos autos de forma consubstanciada indícios de autoria e 

materialidade, razão pela qual, entendo que a manutenção da prisão se 

faz necessária.

No que tange ao estado de saúde do ofensor, vislumbra-se, conforme 

relatório de saúde emitido pelo Centro de Detenção Provisória desta urbe, 

o requerente foi atendido pela equipe médica local e posteriormente 

transferido para o pronto socorro da cidade de Cuiabá/MT no dia 30 de 

junho de 2018, para aguardar a realização de possível cirurgia para a 

retirada de um objeto pontiagudo qual seja, “lâmina de tesoura”, que teria 

ingerido após sua entrada no ergástulo público local.

Extrai-se dos autos, que foi prestado o devido auxílio médico pelo Centro 

de Detenção Provisória desta Comarca, sendo que o requerente foi 

prontamente encaminhado à unidade hospitalar competente para aguardo 

de possível cirurgia específica ao seu caso. Ou seja, sua segregação 

cautelar não obsta que seja realizado o devido tratamento médico. 

Ademais, não consta nos autos qualquer comprovante do estado atual de 

saúde do requerente, tendo em vista que a última informação contida, 

como exposto alhures, é datada de 30 de junho de 2018.

Outrossim, constato que as medidas cautelares diversas da prisão 

capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do 

caso in concreto, razão pela qual, entendo que a prisão preventiva deve 

ser mantida na forma em que foi decretada na decisão outrora proferida.

Acerca da matéria, imperioso destacar o seguinte precedente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO – CONCESSÃO DE “LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E 

ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DELITIVA DO 

ACUSADO – RECURSO PROVIDO. Demonstrado o periculum libertatis que 

justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da 

ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do acusado, 

fica clara a impossibilidade de manutenção da liberdade ou aplicação de 

medidas cautelares alternativas à prisão. (RSE 89420/2017, DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)”

Acerca da restrição da liberdade do agente em razão do descumprimento 

das medidas protetivas outrora deferidas, o Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA 

PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO 

PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 

OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar 

restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, 

conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum 

proferido na origem fundamentado no descumprimento das medidas 

protetivas outrora impostas, a evidenciar, portanto, o risco para a ordem 

pública e para a integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos 

artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 

n.º 11.340/06. 2. Ordem denegada. (STJ, HC 401.835/GO, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

03/08/2017, DJe 14/08/2017)” (negritou-se e grifou-se)

No mesmo sentido, este Sodalício Mato-Grossense, em consonância com 

o STJ, também já decidiu:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM 

FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS 

CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE 

REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS ANTERIORES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS 

CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Nos crimes de 

violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores, 

alinhado a elementos concretos dos autos que revelam a propensão do 

paciente à prática de ilícitos penais, é fundamento suficiente para a prisão 

cautelar. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro 

corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica 

clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão. (TJMT, HC 173258/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 

27/01/2017)” (negritou-se e grifou-se).
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Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e, muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

é necessária a sua manutenção, por ora, estando os motivos 

indubitavelmente alinhados com o que preconiza os dispositivos 

supramencionados (312 e 313, III do Código de Processo Penal), bem 

como, presentes os requisitos para sua manutenção (fumus commissi 

delicti e periculum libertatis) entendo que a custódia não deve ser 

revogada.

 Nesse passo, compulsando detidamente os autos, vislumbro que não 

houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar 

a revogação da decisão outrora proferida, caso em que uma nova análise 

dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Outrossim, vale ressaltar que as medidas protetivas anteriormente 

designadas, não surtiram os efeitos desejados, razão pela qual, a prisão 

preventiva se faz necessária para assegurar a preservação da 

integridade física e psíquica da ofendida, daí porque, a custódia não deve 

ser revogada.

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 16/19 verso:

1) INDEFIRO, por ora, o pleito de revogação da prisão preventiva do 

ofensor José Alves Goes, notadamente por persistirem os mesmos fatos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na 

prisão em que se encontra.

2) Ademais, OFICIE-SE ao Centro de Detenção Provisória desta urbe, para 

que informe acerca do atual estado de saúde do requerente.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 30 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 221448 Nr: 11244-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº: 11244-16.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 221448.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de outubro de 

2018, às 14h10min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01-F) e na resposta (fls. 53).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado constituído.

5. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 22 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 224107 Nr: 13420-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIONNY PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 13420-65.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 224107.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 

2018, às 15h10min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas às fls. 01-F e fls. 52, residentes nesta Comarca.

4. Tratando-se uma testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

5. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Mundo Novo/MS., com a 

finalidade de oitiva da testemunha de defesa Eduardo Alves Palhares, 

CONSIGNANDO-SE o prazo de sessenta (60) dias para cumprimento e 

INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da deprecada.

6. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Barra do Bugres/MT., com a 

finalidade de oitiva da testemunha de defesa Danilo Amaral Sandri, 

CONSIGNANDO-SE o prazo de sessenta (60) dias para cumprimento e 

INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da deprecada.

7. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT., com a finalidade de oitiva da testemunha de defesa Arlindo 

Lopes da Silva, CONSIGNANDO-SE o prazo de sessenta (60) dias para 

cumprimento e INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da 

deprecada.

8. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Comodoro/MT., com a 

finalidade de oitiva da testemunha de defesa Marden Vittorio Pinto dos 

Santos, CONSIGNANDO-SE o prazo de sessenta (60) dias para 

cumprimento e INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da 

deprecada.

9. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Arenápolis/MT., com a 

finalidade de oitiva da testemunha de defesa Lívia Zavão Zanetti, 

CONSIGNANDO-SE o prazo de sessenta (60) dias para cumprimento e 

INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da deprecada.

10. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 21 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDESON DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/10/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDESON DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/09/2018, às 17h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAIR TERESINHA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. P. DA SILVA - ELETRONICA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO SAÚDE (REQUERIDO)

HERNELIO ALBERTO RABER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo a retirada do "sigilo" da contestação e documentos que 

acompanham. INTIME-SE a reclamante para, querendo, oferecer 

impugnação a contestação, no prazo de 5 dias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011148-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BEZERRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

GRACIELLY ROSA ORMOND OAB - MT0018163A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MATTJIE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERNIVAL ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em análise ao pedido do ID 14407219, verifica-se que não há nos 

autos qualquer comprovação acerca da intimação do executado para 

oferecimento dos embargos. Assim, aguarde-se o retorno do AR 

encaminhado para sua intimação, de tudo certificando. Após, conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDERNEI RELIQUIAS SANTOS (EXEQUENTE)

IVETE FLORES RELIQUIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre os pedidos dos IDs 14436906, 14437250 

e 14455138, INTIMEM-SE os exequentes para manifestação sobre o 

requerimento de substituição de penhora, no prazo de 5 dias. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000693-86.2018.8.11.0055 Autora: Maria José da Conceição 

Réu: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu 

à sessão de conciliação (cf. ID 14260660), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15002325, 15002326 e 

15168707). É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da 
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parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010643-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011311-39.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MACIEL FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARATO A JATO PROMOCOES LTDA (REQUERIDO)

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA FIORINI OAB - SP211394 (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011311-39.2016.8.11.0055 Autor: Adriano Maciel Francisco Ré: 

Akatus meios de pagamento S/A e Outra. PROJETO DE SENTENÇA 

RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A princípio, reconheço a desistência da ação 

em relação a segunda ré (Barato a jato), conforme pleiteado em audiência 

de conciliação (ID n. 6362516), na forma do art. 485,, VIII do Código de 

Processo Civil. Bem como, afasto a preliminar de ausência de interesse 

processual suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de ação do 

autor no presente caso. Isso porque a pretensão de ressarcimento 

refere-se aos valores pagos por produto não entregue, embora esgotado 

o prazo contratual estabelecido entre as partes. Portanto, por não ter 

ocorrido a entrega do produto, tampouco o ressarcimento 

supramencionado, há fundamento suficiente para rechaçar a tese de 

inexistência de interesse processual (cf. art. 17 do Código de Processo 

Civil). Noutro diapasão, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam 

suscitada pela parte ré, isso porque, em que pese o cartão de crédito 

utilizado como meio de pagamento ser de titularidade de terceiro, não há 

dúvidas de que o autor era o destinatário final dos produtos em questão 

(cf. e-mails trocados com a empresa ré). Por fim, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela primeira ré (Akatus), uma vez que 

esta se encontra na cadeia de consumo em questão, sendo inequívoco 

que intermediou a venda do produto adquirido pelo autor. Assim, por ter 

participado da relação consumerista em questão, imperiosa é a 

constatação de sua legitimidade passiva no presente caso. Nesse sentido: 

[...] 1. Os artigos 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º, e o art. 34, todos do 

Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade solidária 

daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na 

melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Desta 

forma, são solidários a empresa que financiou o bem, àquela que recebeu 

transferência do crédito, aquela que contratou o seguro e a própria 

intermediária desta operação.2. Comprovando o consumidor que, quando 

da assinatura do contrato de financiamento, firmou contrato de adesão em 

relação a contrato de seguro (venda casada), para garantia do seu débito 

em certas situações e nesta incluindo o evento morte, não tendo culpa em 

relação a aspectos supervenientes de utilização ou não deste, égide do 

inciso III, do § 3º, do artigo 14, o direito almejado pelo autor está 

perfeitamente identificado nos autos e a questão era de 

procedência.3.Reforma-se a sentença para julgar procedente a demanda 

e declarar a inexistência do débito, a exclusão do nome da falecida da 

SERASA e dos demais órgãos similares.4. Inverte-se o ônus da 

sucumbência. Honorários já atribuídos em grau máximo, não há o que se 

falar em majoração, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’. (Ap 

15776/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 

03/05/2018) Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e superadas as 

preliminares supramencionadas, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: Prejudicialmente ao mérito a 

empresa ré alega ter ocorrido a decadência do direito de reclamar por 

eventual vício do produto e prescrição da pretensão reparatória. 

Entretanto, verifico que nenhuma das prejudiciais se consumou. No 

tocante ao prazo decadencial em questão, é inequívoco que o prazo em 

questão sequer teve inicio – nos termos do art. 26 §1º do Código de 

Defesa ao Consumidor – porque o produto até o presente momento não foi 

entregue ao autor. De igual modo o é para a suposta prescrição aventada 

pela ré, uma vez que a presente ação foi proposta em 19 de maio de 2016 

e o prazo de entrega pactuado entre as partes (termo inicial da pretensão 

resistida) apenas se findou em meados de junho de 2013, portanto dentro 

do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil[5]. De mais a 

mais, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista, inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII do CDC. Em 

síntese, o autor narra que adquiriu um aparelho televisor SONY BRAVIA, 

de 40 polegadas, 3D Full HD, pelo valor de R$ 892,26 (oitocentos e 

noventa e dois reais e vinte e seis centavos), em nove parcelas de R$ 
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99,14 (noventa e nove reais e quatorze centavos), na data de 01 de 

fevereiro de 2013, pelo sítio eletrônico da segunda ré (Barato a Jato), por 

intermédio do serviço prestado pela empresa Akatus (empresa 

intermediadora de pagamentos). Salienta que, embora tenha transcorrido o 

prazo contratual para entrega (45 dias úteis para a postagem e 60 dias 

úteis para a entrega do bem), as empresas rés se mantêm inertes. Assim, 

diante da falha na prestação do serviço in casu, pleiteia repetição em 

dobro do valor pago pelo produto e reparação pelos danos de ordem moral 

suportados. A ré, em sua peça contestatória, não controverte 

integralmente os fatos narrados pelo autor, apenas pugnou pela 

inexistência de responsabilidade pelos atos praticados pela segunda ré 

(Barato a Jato), ilustrou a impossibilidade de restituição e dobro, e pugnou 

pela não ocorrência de danos morais ao autor. Após detida análise dos 

autos, reputo assistir parcial razão ao autor. Diante dos documentos 

arrolados com a petição inicial, se mostra inequívoco que o autor buscou 

resolver o imbróglio administrativamente, bem como é incontroverso que 

até o presente momento não houve a entrega do produto ao autor, 

tampouco a restituição dos valores pagos por este. Outrossim, a partir da 

leitura dos e-mails juntados com a petição inicial, é possível verificar que a 

empresa fornecedora (Barato a Jato) criou uma série de entraves para 

resolver o problema criado. Assim, caracterizada a falha na prestação do 

serviço e a vedação ao enriquecimento sem causa, se mostra 

imprescindível que a ré promova o ressarcimento do montante de R$ 

892,26 (oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) pagos 

pelo autor, na forma do art. 944 do Código Civil. Entretanto, a devolução 

dos valores supramencionados deverá se dar de forma simples, uma vez 

que não foram comprovados os requisitos para aplicação do instituto 

“repetição em dobro”. Bem como, não há nos autos qualquer prova de que 

a ré tenha atuado com má-fé ao efetuar as cobranças citadas, 

especialmente porque a falha na prestação do serviço (atraso na entrega 

de produto) foi ocasionada pela ré Barato a Jato. Neste sentido é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 1. Esta eg. Corte 

possui entendimento no sentido de ser devida a repetição do indébito na 

forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé do credor, hipótese em 

que a devolução dos valores pagos pelo consumidor poderá ocorrer em 

dobro, contudo tal hipótese não ficou demonstrada no caso dos autos. 

(AgInt no AREsp 974.267/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016) [...] A repetição do 

indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o 

que não ficou demonstrado nos autos. Agravo interno não provido. (AgInt 

no REsp 1572392/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016) Assim, procedente é o 

pedido de indenização por danos materiais, devendo a ré restituir os 

valores pagos pelo autor, de forma simples, corrigidos monetariamente 

desde cada desembolso. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando demora não justificada na 

solução do imbróglio (no presente caso o atraso dura mais de cinco anos) 

e negativa de ressarcimento dos valores gastos, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não 

tendo a empresa fornecido o serviço a contento, pois, o produto adquirido 

pelo consumidor sequer foi entregue, a despeito do regular pagamento 

das parcelas contratadas, resta cabalmente comprovado a lesão moral 

por ele sofrida e o nexo causal com a conduta ilícita. No caso, o dano 

moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento 

contratual, uma vez que ultrapassou os meros dissabores cotidianos, 

atingindo os direitos da personalidade do consumidor.A indenização 

arbitrada se mostra capaz de atender as condições pessoais de quem 

suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado 

oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo 

ser mantida na íntegra. (Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) RECURSO INOMINADO. 

TELEVISÃO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM 

ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo vício do produto cujo 

problema não é solucionado em definitivo no trintídio legal, surge o direito à 

parte de ver restituído o valor por ele despendido. Descumprimento 

contratual que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois 

a parte adquiriu refrigerador, o qual apresentou vício que impossibilitou 

sua utilização desde sua entrega. Tentativas de solução do impasse via 

extrajudicial, sem êxito. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

288416820138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) Logo, comprovada a demora 

injustificada em entregar o produto adquirido, a negativa de reembolso dos 

valores pagos por este e a quebra da confiança legítima. Bem como 

demonstrado o dano moral puro decorrente dessa conduta ilícita, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da 

ação formulada pela autora, em relação a ré Barato a Jato Promoções 

Ltda., para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Outrossim, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial para: · Condenar a ré (Akatus Meios de Pagamento S/A) ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar responsabilidade 

contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento 

(Súmula 362 – STJ). · Condenar a ré (Akatus Meios de Pagamento S/A) ao 

pagamento de R$ 892,26 (oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis 

centavos), a titulo de danos materiais, sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, opino por julgar extinto o feito com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 
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togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Isso porque a pretensão compensatória consubstanciada 

em cobrança indevida ou repetição de indébito não tem natureza de fato 

do serviço, uma vez que não se atinge de forma direta a segurança do 

consumidor (acidente de consumo[5]). Assim, não se aplica a disposição 

do art. 27 do CDC, mas o teor do art. 206 §3º, inc. V do CDC, que versa 

sobre a pretensão de reparação civil. Nesse sentido: “[...] 2. O Código de 

Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a 

responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do 

produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do 

produto ou serviço (arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção entre ambas 

reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou 

serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento 

externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao 

consumidor. Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre do defeito 

interno do produto ou serviço (incidente de consumo).[...] (REsp 

1303510/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015)”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000682-57.2018.8.11.0055 Autor: Valdivon Martins de Oliveira 

Réu: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 14256962). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000653-07.2018.8.11.0055 Autora: Alice de Souza de Oliveira 

Réu: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu 

à sessão de conciliação (cf. ID 14119633), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15293343 e 15344314). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001415-23.2018.8.11.0055 Autora: Tatiane Leonardo dos 

Santos Réu: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 14180770), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15999465 e 15999466). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 
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HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LIMA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000686-94.2018.8.11.0055 Autor: Maciel Lima Amorim Réu: Vivo 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a 

desistência do feito (cf. Id. n. 14257081). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato independe de aquiescência 

da parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio 

de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a 

desistência da ação formulada pela parte autora, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, §2º, do 

CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma 

legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, 

conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LIMA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000687-79.2018.8.11.0055 Autor: Maciel Lima Amorim Réu: Vivo 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à sessão 

de conciliação (cf. ID 14258203), embora tenha sido devidamente intimada 

para o ato (cf. ID n. 15003510, 15003511 e 15167113). É importante 

esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao 

dispor que: “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 

3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000657-44.2018.8.11.0055 Autor: Jefferson Pereira da Costa 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 331 de 1001



55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré, por 

uma dívida no valor total de R$ 94,14 (noventa e quatro reais e quatorze 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente o autor que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação) 

a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado 

entre as partes, bem como há juntada de cópia de documentos pessoais 

entregues na contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura 

idêntica aos juntados com a petição inicial. Ademais, é preciso reconhecer 

que a fotografia da carteira de motorista (juntada com a inicial) é 

compatível com a fotografia da carteira de identidade (juntada com a 

contestação). Neste contexto, entendo o método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

Reitero, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e na contestação pela parte ré, isto porque estas são 

semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 

Ademais, considerando existente a relação jurídica entre autor e ré, bem 

como demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a 

procedência do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida 

ao pagamento de todas as faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando 

as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas, que perfazem o importe de R$ 94,14 (noventa e 

quatro reais e quatorze centavos), com correção monetária pelo INPC, 

desde a data dos respectivos vencimentos e juros simples de 1% a.m. a 

partir da citação. Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora 

e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela 

ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001642-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RUVIO SEMENCATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES PEREIRA NOLETO NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001642-13.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 14248117). Considerando que ainda não foi apresentada defesa 

por parte da reclamada e, diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o 

por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 

de julho de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018. 
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ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEZILEY CRISTIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000692-04.2018.8.11.0055 Autora: Keziley Cristiane da Silva 

Ferreira Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso. Não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida total no valor de R$ 279,90 

(duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial (ID. n. 12172555). Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Por fim, ilustra que não foi notificada 

previamente à inscrição no cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual 

haveria ofensa art. 43 §2º do CDC. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a autora contratou seus 

serviços, porém quedou-se inerte. Desse modo, ilustra que a inscrição é 

devida e inexiste dever de compensar in casu. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pela autora dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à autora. A ré, em 

sua defesa, nenhum contrato ou documento apresenta justificando os 

débitos cobrados e os serviços que afirma ter fornecido – sequer telas 

sistêmicas foram juntadas nos presentes autos. Neste ínterim, na forma do 

art. 6º da Lei 9.099/95, é possível verificar verossimilhança nas alegações 

da autora, uma vez que inexistem provas contundentes da contratação, 

motivo pela qual se constata a existência de fraude perpetrada por 

terceiros no presente caso. Assim, a responsabilidade pelos danos 

ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome da 

autora por terceiro fraudador concorreu diretamente para a ocorrência do 

fato danoso suportado pelo autor. Assim, imprescindível é a declaração de 

inexistência do contrato que ensejou a inscrição da autora no cadastro de 

inadimplentes. De igual modo é imperiosa a condenação da ré ao 

pagamento de compensação pelos danos morais sofridos (que 

prescindem de efetiva prova no presente caso, na forma da jurisprudência 

iterativa do Superior Tribunal de Justiça). Neste contexto, considerando-se 

as circunstâncias do caso, de lesão aos direitos da personalidade do 

autor (especialmente à sua imagem e nome), a condição econômica das 

partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter 

pedagógico da condenação, entende-se que o valor R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais a ser pago pela reclamada é justo. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) 

Declarar a inexistência dos negócios jurídicos entabulados que deram 

lastro a inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por 

consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes destes. 

b) Condenar a ré ao pagamento a autora do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 23 de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 
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julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR (REQUERIDO)

 

VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Destaco que conforme noticia o reclamante, o reclamado ERNILTON DA 

SILVA NUNES JUNIOR encontra-se preso. O feito teve regular 

processamento, mas verifico questão de ordem pública a ser examinada 

de ofício, qual seja, a capacidade para ser parte no Juizado Especial, que 

se consubstancia num dos pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo. A Lei nº 9.099/95 prevê, em seu art 8º que não pode 

ser parte no processo instituído por esta lei, dentre outros, o preso. Nessa 

mesma lei, em seu art. 51, IV, dispõe que será extinto o processo quando 

sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta lei. Por 

essa razão, estando o reclamado preso e tendo em vista que sequer foi 

citado da presente ação, conforme exposto, essa situação não o capacita 

a ser parte em ações perante o Juizado Especial. Isto posto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em observância ao art. 8º 

c.c. art. 51, IV, da Lei 9.099, de 1995. Sem custas e honorários, 

consoante art. 55, da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações devidas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI PIMENTA DOS REIS (REQUERIDO)

MIRIAN LEONILDA SAMPAIO SIMON - ME (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 1000222-07.2017.8.11.0055. 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. A parte promovente foi intimado para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito (cf. ID 1280045). Apesar da determinação supra, findo o prazo, 

o promovente manteve-se inerte, nada manifestando, consoante certidão 

lançada aos autos (cf. ID 14325241). Desse modo, uma vez configurada a 

inércia da parte promovente, demonstrada resta a sua negligência, sendo 

a extinção do feito o cabível. Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO o presente feito s/ julgamento do mérito, com fulcro nos Art. 485, 

III do CPC c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DUILO FRANCISCO SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001611-27.2017.8.11.0055 Autor: Duilo Francisco Souza Pires 

Réu: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré, por uma dívida no valor total de R$ 472,03 (quatrocentos e setenta e 

dois reais e três centavos), como prova certidão de restrição anexa à 

petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente aparte autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes devidamente assinado pela parte autora 
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(assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se), bem como 

há juntada de cópia de documentos pessoais idênticos aos juntados com a 

petição inicial. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em 

referência à existência da citada relação jurídica. Mostra-se 

desnecessária a produção de prova pericial para analisar a equivalência 

das assinaturas constantes nos documentos arrolados na inicial e do 

contrato juntado pela parte ré porque estas são semelhantes a olho nu. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). De mais a mais, embora intimada, a parte autora 

não apresentou impugnação aos termos da contestação, motivo que 

reforça a verossimilhança das alegações da empresa ré. Assim, sem 

maiores digressões, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, comprova-se a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. Ademais, considerando existente a relação jurídica entre 

parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela primeira, 

necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a parte 

autora ser compelida ao pagamento de todas as faturas pendentes. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas 

pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do 

artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando 

se observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas, que perfazem o importe de R$ 472,03 (quatrocentos 

e setenta e dois reais e três centavos), com correção monetária pelo INPC 

desde a data dos respectivos vencimentos e juros simples de 1% a.m. a 

partir da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor equivalente a 40 salários mínimos 

(teto dos juizados especiais)[5], com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6]. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Considero, para 

tanto, a pretensão de ressarcimento expressamente consignada na 

petição inicial, na forma do art. 292 §3º do CPC. [6] ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000676-50.2018.8.11.0055 Autor: Marcos Roberto de Col Réu: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor total de R$ 1.293,56 (mil duzentos e noventa e 

três reais e cinquenta e seis centavos), como prova certidão de restrição 

anexa à petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora 

que desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. 

Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação – 

ID n. 14266542) a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato de renegociação de débito entabulado entre as partes 

devidamente assinado pela parte autora (assinatura idêntica a juntada ao 

petitório inicial, sublinhe-se). Método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Consigno 

que é despicienda a produção de prova para analisar a equivalência das 

assinaturas constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato 

juntado pela parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Neste 
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sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in 

verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em 

razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, 

podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo 

como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros 

Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a 

perícia para análise de assinatura porque visivelmente idêntica à 

constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no 

contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte por meio 

de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever de 

indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Neste diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De 

mais a mais, é certo que inexiste dever de indenizar no presente caso, 

uma vez que existem inscrições preexistentes por inadimplemento, neste 

caso, incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, 

abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É 

justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor 

contumaz, negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso 

a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A 

Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem 

aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é 

posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017) (grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não 

trouxe aos presentes autos qualquer elemento probatório que indique que 

as demais inscrições seriam indevidas ou ilícitas. Portanto, inexiste 

distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o paradigma 

adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os 

fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso 

posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra 

subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição 

posterior no caso desta ser indevida. No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000203-64.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14269659), embora 

tenha sido devidamente intimada por seu advogado constituído nos autos. 

3. Não obstante o pedido de redesignação da audiência (ID 14267428), 

entendo pelo não deferimento, pois não há justificativa plausível para 

referido pedido. É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da 

parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, 
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da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000204-49.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14271653), embora 

tenha sido devidamente intimada por seu advogado constituído nos autos. 

3. Não obstante o pedido de redesignação da audiência (ID 14267229), 

entendo pelo não deferimento, pois não há justificativa plausível para 

referido pedido. É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da 

parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito. 4. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000136-02.2018.8.11.0055 Autor: JOSE CARLOS SANTOS DA 

SILVA Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISproposta por JOSE CARLOS SANTOS 

DA SILVA em face de Vivo S/A. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, determino de ofício a 

correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pelo autor não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos principais que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por 

dívidas que perfazem o total de R$ 256,37 (duzentos e cinquenta e seis 

reais e trinta e sete centavos), como prova certidão de restrição anexa 

aos autos (cf. Id 11500162). Todavia, afirma peremptoriamente a parte 

autora que desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o 

serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu 

danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que a parte autora não promoveu os pagamentos decorrentes 

do serviço contratado. Assim, havendo negativa de contratação após o 

cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos 

autos (cf. ID 13958327) a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato entabulado entre as partes, inclusive devidamente assinado pela 

autora, assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, inclusive com a 

cópia de documentos pessoais do autor, bem como histórico de consumo 

dos serviços prestados pelo promovido. Método probatório suficiente para 

ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1]. Assim, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 
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atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

consequência, procedente é o pedido contraposto da ré, sendo devido o 

pagamento dos valores pendentes de pagamento, única e exclusivamente, 

em referencia ao negócio jurídico discutido nos autos, devendo ser o 

montante corrigido monetariamente desde a data do vencimento. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, Opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Bem como, Opino por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela ré, com fundamento no 

art. 31 da Lei 9.095/99, no sentido de condenar a parte autora ao 

pagamento dos valores pendentes de pagamento, única e exclusivamente, 

referentes ao contrato discutido na presente lide, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o vencimento. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o sobre 

o valor de R$ 35.200,00 equivalente a 40 salários mínimos – teto dos 

juizados especiais e em conformidade com o pedido de danos morais, com 

fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE[2], considerando a retificação do valor da causa promovida de 

ofício. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] [...] “A presunção de veracidade dos 

fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da 

revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes 

dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, 

Rel. Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). [2] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA LOCATELLI TALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000133-47.2018.8.11.0055 Autora: VIVIAN CARLA LOCATELLI 

TALINI Ré: Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, determino de ofício a correção do valor da causa, na 

forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela 

autora não corresponde ao proveito econômico pretendido; é dizer, no 

presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização 

por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da 

parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

autora foi negativada por ordem da ré, por uma dívida de R$ 19,00 

(dezenove reais), como prova certidão de restrição anexa aos autos. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora não 

promoveu os pagamentos relacionados a contratação. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que 

atualmente as contratações de serviços prestados a distância, como 

telefonia móvel e fixa, TV por assinatura etc, em sua maioria se dão 

virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, método rápido de 

adesão ao contrato do serviço público citado. Nesse sistema moderno de 

relação consumerista se mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., 

basta que seja declarada inequívoca vontade de aderir ao serviço 

ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é perfectibilizada. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando 

“telas” de seu sistema no qual resta comprovado o pacto entre autora e 

ré. O que indica, sem maiores digressões, a existência do negócio e, por 

lógico motivo, afasta-se qualquer alegação de fraude no presente caso. 

Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Restou comprovado que a autora gozava do 

serviço denominado OI TV prestado pela ré (contrato n. 3879783), 

instalado em 22/05/2013 e cancelado em 08/07/2014. Porém, por não ter 

adimplido as faturas do citado serviço, houve cancelamento e inclusão da 

autora no cadastro de inadimplentes. Ilustra que O contrato reclamado 

possui histórico de ordens de serviço, tal como pedido de reparo e de 

cancelamento do serviço, além de possuir registro de contas pagas, o que 

caracteriza o uso regular do serviço. Assim, considero ser incontroverso 

e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Por não haver 

qualquer comprovante de pagamento juntado aos autos e havendo prova 

inconteste do pacto citado, demonstrada está a origem das cobranças e a 

consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, 

resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo 

do suposto direito da parte autora. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento do débito 

constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 

Embora incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre 

as relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 
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públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Neste 

contexto analítico, resta devida a inclusão da autora no cadastro de 

inadimplentes, razão pela qual necessária é a improcedência da presente 

demanda. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 25 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000080-66.2018.8.11.0055 Autor: CRISTIANO OLIVEIRA DOS 

SANTOS Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, sendo realizados quatro 

apontamentos referentes ao contrato nº 07.0000020131263275958, na 

da ta  de  02 /01 /2014 ,  va lo r  R$  87 ,52 ,  con t ra to  n º 

07.0000020141285602638, na data de 10/02/2014, no valor de R$ 71,69, 

contrato nº 07.0000020141307832797, na data 28/02/2014, no valor R$ 

73,67, e contrato nº 07.0000020141362979547, na data 20/05/2014, no 

valor R$ 136,96, como prova certidão de restrição anexa aos autos. O 

autor alega que em meados de 2011conseguiu um lote de terras na forma 

de Grilagem na área localizada na Rua 05, Quadra 14, no loteamento 

Monte Líbano, juntamente com outras famílias que se instalaram no local 

construindo seus barracos. Afirma ademais que fez um cadastro no 

sistema “Luz para todos”, onde fora instalado a energia elétrica no 

barraco, mas que, no entanto, no final de 2013, houve a reintegração da 

posse da área e a prefeitura providenciou a retirada de todas as famílias, 

transferindo-as para outro local, razão pela qual não mais utilizou a 

energia do imóvel, razão pela qual entende que a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, aduzindo que o demandante, apesar de alegar não residir mais no 

imóvel, só fez o pedido de consumo final junto à empresa requerida no dia 

15/02/2018. Afirma ainda que É DEVER DO CONSUMIDOR INTERESSADO 

EFETUAR O PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL, 

não tendo a concessionária de serviços públicos qualquer 

responsabilidade pela inércia do titular que se mudou do imóvel sem 

solicitar o pedido de consumo final, conforme está previsto no contrato de 

prestação de serviço públicos de energia elétrica, requerendo por fim a 

improcedência da ação. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à 

ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, restou incontroverso nos autos que o autor era 

consumidor da UC 7005508 e que quando do encerramento da relação 

entre consumidor e concessionária – da reintegração de posse – não 

esteve o autor a solicitar o consumo final e cancelamento definitivo da 

disponibilização do serviço, inclusive com o pagamento deste consumo 

final. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a 

diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste 

sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa 

do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, ausência de SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA 

ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido contido na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 

de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 
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ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001400-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SABEDOPT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO o Reclamante para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ARRUDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001493-17.2018.8.11.0055 Autor: Elton Arruda de Araújo Réu: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a 

desistência do feito (cf. Id. n. 14323160). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato independe de aquiescência 

da parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio 

de litigância de má-fé. De mais a mais, a desistência foi formulada antes da 

apresentação da contestação e realização da audiência de conciliação. 3. 

Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada 

pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE SOUZA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001366-79.2018.8.11.0055 Autor: CRISTIANO DE SOUZA LOBO 

Ré: VIVO S.A.. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que o autor foi negativado por ordem 

da ré, por uma dívida de R$ 192,66 como prova certidão de restrição 

anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora não promoveu os pagamentos relacionados a 

contratação. Neste caso, havendo a negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. É cediço que atualmente as contratações de serviços prestados 

a distância, como telefonia móvel e fixa, TV por assinatura etc, em sua 

maioria se dão virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, 

método rápido de adesão ao contrato do serviço público citado. Nesse 

sistema moderno de relação consumerista se mostram inexistentes 

assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada inequívoca vontade de 

aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é 

perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico, juntando “telas” de seu sistema no qual resta comprovado 

o pacto entre autora e ré. O que indica, sem maiores digressões, a 

existência do negócio e, por lógico motivo, afasta-se qualquer alegação de 

fraude no presente caso. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas 
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em referência à existência da citada relação jurídica. Restou comprovado 

que o autor gozava dos serviços de telefonia prestado pela ré e que em 

razão de não ter adimplido as faturas do citado serviço, houve 

cancelamento e inclusão da autora no cadastro de inadimplentes. Assim, 

considero ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Por não haver qualquer comprovante de pagamento 

juntado aos autos e havendo prova inconteste do pacto citado, 

demonstrada está a origem das cobranças e a consequente licitude da 

inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, resta claro que a ré 

provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo do suposto direito da 

parte autora. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento do débito constituído pela autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Neste contexto analítico, resta devida a 

inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, razão pela qual 

necessária é a improcedência da presente demanda. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Bem 

como, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto 

entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento do montante, 

devidamente corrigido monetariamente a partir do vencimento. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDA CANOEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001433-44.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14190982), embora 

tenha sido devidamente intimada por seu advogado constituído nos autos. 

3. Não obstante o pedido de DESISTENCIA DA AÇÃO (ID 14184890), 

entendo pelo não deferimento, pois requerido pouco tempo antes da 

realização da audiência e quando já citado o reclamado e apresentada a 

defesa. É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte 

ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENEAN PEREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001365-94.2018.8.11.0055 Autor: GENEAN PEREIRA DE 

AMORIM Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz 

leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que 

todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GENEAN PEREIRA DE AMORIM em face de VIVO S.A. Inicialmente, verifico 

que há, por parte do autor, pedido de desistência da tutela jurisdicional 

pleiteada (ID 14207100). Todavia, deixo de acolhê-lo tendo em vista a 

dicção do enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste ínterim, compulsando os autos, 

inclusive analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos 
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ali acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de 

má-fé por parte da autora, frente à notória alteração na realidade dos 

fatos, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II 

do Código de Processo Civil. Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

total R$ 194,97(cento e noventa e quatro reais e noventa e sete 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em 

questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (ID 14101654) a realização 

do negócio jurídico entre as partes (consistente na prestação de serviço 

de linha telefônica), a ré comprova que o autor contratou os serviços de 

telefonia mediante assinatura de contrato de prestação de serviços e 

apresentação de seus documentos pessoais. Método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

Ademais, há nos autos prova de que o autor adimpliu faturas referentes 

aos serviços prestados pela ré, o que indica, sem maiores digressões, a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Assim, reputo ser incontroverso 

e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 

Ainda, importante consignar que o autor não impugnou as provas e 

alegações da empresa reclamada, se limitando a requerer a desistência da 

ação. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, 

nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, reconheço a litigância de 

má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa 

de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no 

artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], 

tal qual pleiteado em sede de preliminar de mérito. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011428-30.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALDO ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011428-30.2016.8.11.0055 Autor: Rosinaldo Estevão da Silva 

Réu: Banco do Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 14310465). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 
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salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI GOMES LIMPIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000153-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NUNES GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000153-38.2018.8.11.0055 Reclamante: ANGELA NUNES GIMENEZ 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Analisando o processo, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Destaca-se que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado os mandamentos contidos 

no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS proposta por ANGELA NUNES GIMENEZ em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alega a 

parte Reclamante que no dia 01 de setembro de 2017, funcionários da 

ENERGISA estiveram em seu endereço para uma suposta 

verificação/manutenção no relógio pertencente a UC. Aduz que, após 

referida manutenção e retorno do fornecimento de energia verificou que 

sua geladeira (Electrolux duplex) apresentava defeito. Continua relatando 

que entrou em contato com a empresa promovida (protocolo 42888555) 

solicitando uma vistoria, ao passo que fora gerado a O.S. 201705696 e 

que após a autora apresentar a documentação solicitando ressarcimento, 

bem como o laudo da assistência técnica constando a peça danificada e a 

causa que gerou o dano a REQUERIDA se escusou de cumprir com sua 

obrigação de reparar os danos materiais sofridos. Requer a condenação 

da promovida no valor de R$ 790,00 a título de indenização pelos danos 

materiais e R$ 8.000,00 pelos danos morais sofridos. Em contestação a 

parte Reclamada requer a improcedência da ação sob o argumento da 

inexistência de ato ilícito praticado pela demandada alegando que a 

CONCESSIONÁRIA NÃO REGISTROU OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO 

DO SERVIÇO Nº 6/756546 NA DATA INFORMADA NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DANOS, QUAL SEJA, 

01/09/2017, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos danos 

que diz ter suportado a autora, alegando ainda, ausência de comprovação 

dos prejuízos sofridos, descabimento do dever de indenizar e ausência de 

comprovação dos danos materiais. Pois bem, entendo que razão assiste à 

reclamante que demonstrou a ocorrência de prejuízos materiais com a 

queima de equipamentos elétricos em sua residência em virtude da 

oscilação de energia elétrica. Ainda, que logo após o ocorrido realizou 

protocolo de reclamação, orçamentos e solicitação de ressarcimento de 

danos elétricos, requerendo providências por parte da promovida. A 

jurisprudência tem entendido que, em relação ao fornecimento de energia 

elétrica, incide a responsabilidade objetiva, também nos termos do art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “Art. 14 O 

fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Assim, é devida 

a indenização por danos materiais em razão da negligência da promovida, 

que, como visto, causou prejuízos à promovente. Este, aliás, é o 

entendimento desta Corte Estadual, conforme se depreende dos seguintes 

julgados em casos análogos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. QUEIMA DE 

APARELHOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA 

FORNECEDORA FRENTE AO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAR O DANO 

MATERIAL COMPROVADO. Narra o autor que, em 13.07.2015, houve 

queda de energia em sua residência, vindo a queimar alguns aparelhos 

elétricos, cujo valor do conserto foi orçado em R$ 3.611,23. Assim, requer 

a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no 

valor total dos orçamentos. A sentença julgou parcialmente procedente os 

pedidos do autor, concedendo-lhe indenização por dano material na 

quantia de R$ 857,00, recorrendo a ré. Sem razão a recorrente. Caso em 

que houve danos aos equipamentos do autor por falha no sistema da ré, 

consistente na oscilação do fornecimento de energia. Consta dos autos 

que o pedido administrativo à concessionária, solicitando o ressarcimento 

pelos aparelhos danificados, conforme demonstra o expediente acostado 

à fl. 05, no qual a ré limitou-se a negar o pedido, sob o fundamento de 

inexistir "registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado 

a unidade para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do 

dano". Assim, ao não comparecer para a vistoria na unidade consumidora 

do cliente, bem como deixando de trazer qualquer laudo atestando a 

normalidade da rede de tensão de energia elétrica na data informada pelo 

autor, a ré... abriu mão de possível prova que poderia produzir. Nesse 

contexto, verossímil a alegação do autor de que tenha havido a queima 

dos aparelhos eletrônicos em razão da sobrecarga na rede de energia 

elétrica de sua residência. Ainda, os danos vieram quantificados por meio 

dos orçamentos apresentados, nos quais consta referência de que os 

defeitos foram ocasionados por sobrecarga elétrica, constando o valor da 

mão-de-obra para o conserto. É competência da concessionária dotar a 

rede de energia de sua responsabilidade de mecanismos a evitar danos 

aos aparelhos dos consumidores que a utilizam. Em assim não o fazendo, 

resta configurada a falha na prestação de serviços. E, sendo a 

responsabilidade objetiva, e restando demonstrado o nexo de causalidade 

entre o fato e o dano, impõe-se à concessionária o dever de indenizar os 

danos suportados. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005819412, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 

31/05/2016). Anote-se, por oportuno, que a empresa promovida tem 

responsabilidade objetiva e tem o dever de conservação da rede elétrica, 

de modo a prevenir danos resultantes de quedas ou oscilações de 

energia. Este é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO/QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA – APARELHOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – 

M-A-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO – ELEVAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – 

CABIMENTO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – 

SEGUNDO RECURSO PROVIDO.Em razão da natureza das atividades que 

desempenham, é objetiva responsabilidade da concessionária pela má 

prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual 
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o dano causado ao consumidor, decorrente da oscilação de tensão 

elétrica, uma vez demonstrado o nexo de causalidade, é passível de 

reparação.Uma vez constatados o ato ilícito e o nexo causal, a parte 

autora deve ser indenizada pelos prejuízos morais experimentados, não 

sendo possível falar em ausência dos pressupostos da responsabilidade 

civil.Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade 

econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em 

parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da 

conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.A fixação dos 

honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada 

em primeiro grau de jurisdição é ao devida ao patrono da parte, em função 

do trabalho adicional realizado em grau recursal. (Ap 116407/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) Desse modo, se as 

cautelas ordinárias tivessem sido tomadas quando do serviço de 

manutenção no relógio da UC pertencente à promovente, certamente não 

teria ocorrido o sinistro. Destarte, resulta induvidosa a responsabilidade 

civil da empresa promovida, ante a sua conduta negligente, visto que sua 

conduta omissiva trouxe prejuízos de ordem material à promovente. A 

prestação do serviço público adequado é uma obrigação da 

concessionária e um direito do usuário, devendo àquela tornar o contrato 

exequível por sua conta e risco. A Lei n.º 8.987/95 que regulamenta o 

regime de concessão e permissão de serviços públicos preconiza que: 

"Art. 6.º . Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 

1 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 

sua prestação e modicidade das tarifas. § 2 A atualidade compreende a 

modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. (grifei). E o 

art. 31 da mesma Lei arrola entre os encargos da concessionária: "Art. 31. 

Incumbe à concessionária: I - prestar serviço adequado, na forma prevista 

nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato; II - manter em dia 

o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; III - prestar 

contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos 

termos definidos no contrato; IV - cumprir e fazer cumprir as normas do 

serviço e as cláusulas contratuais da concessão; V - permitir aos 

encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, 

aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a 

seus registros contábeis; VI - promover as desapropriações e constituir 

servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital 

e no contrato; VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

do serviço, bem como segurá-los adequadamente; (...)". Se a 

concessionária não atendeu ao ônus contratual que lhe competia, 

decorrente da concessão, de conservar e zelar pelos bens vinculados a 

prestação de seu serviço, responde objetivamente perante o consumidor 

pela falta de prestação adequada do serviço. Ademais, não se olvide que 

a ré é concessionária de serviço público e nos dizeres do art. 37, § 6 da 

Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa". A 

empresa que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros 

desta, deve responder pelos danos que eventualmente ocasione a 

terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua 

conduta. A ré é responsável não só pela geração da energia, mas também 

pela transmissão segura e eficiente da mesma, razão porque a lei 

amparou tal atividade à luz da responsabilidade objetiva diante do risco a 

ela inerente, já que a concessionária de energia deve manter as medidas 

necessárias de conservação e segurança da rede para não causar 

danos aos consumidores. O dano material é o dano patrimonial e se divide 

em dano emergente e lucro cessante e estão previstos no art. 402 do 

Código Civil que dispõe: "Salvo as exceções expressamente previstas em 

lei, as perdas e danos previstas ao credor abrangem, além do que ele 

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar." Carlos 

Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil leciona que "o dano 

emergente é o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial sofrida pela vítima. 

É, por exemplo, o que o dono do veículo danificado por outrem desembolsa 

para consertá-lo. Representa, pois, a diferença entre o patrimônio que a 

vítima tinha antes do ato ilícito e o que passou a ter depois. Lucro 

cessante é a frustração da expectativa de lucro. É a perda de um ganho 

esperado." O dano material é o que efetivamente atingiu seu patrimônio 

quantificado em dinheiro, e não danos hipotéticos. Quanto aos danos 

materiais a autora junta aos autos orçamentos para reparo da geladeira 

danificada pela queda de energia, sendo o de menor valor na monta de R$ 

790,00, desse modo, há de ser condenada a promovida nos danos 

materiais devidamente comprovados. Assim, entendo devido também os 

danos morais por todo o ocorrido, depreendendo dos fatos narrados nos 

autos que estes geraram dano de ordem extrapatrimonial à reclamante. 

Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse sentido a 

jurisprudência: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MORTE 

DE ANIMAL EQÜINO POR ELETROCUSSÃO DECORRENTE DE QUEDA DE 

FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71000569715, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, Julgado 

em 06/10/2004) (TJ-RS - Recurso Cível: 71000569715 RS, Relator: Maria 

José Schmitt Sant Anna, Data de Julgamento: 06/10/2004, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia). À vista de 

tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência 

em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à 

reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial para CONDENAR a parte Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: a) Ao pagamento do valor de 

R$ 790,00 a título de indenização por danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir 

do evento danoso; b) Ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de indenização por danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Por 

consequência, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julga-se extinto o 

processo com resolução do mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de julho de 2017. KARLA PALOMA 

BUSATO Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de julho de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001375-41.2018.8.11.0055 Reclamante: ANE CAROLINE NUNES 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de 

um credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SERASA referente a UC 6/1972219-8. Afirma a Autora que 

em 06/03/2018 em contato com a Requerida pelo telefone 0800 solicitou o 

cancelamento e desligamento da Unidade Consumidora 6/1972219-8. 

Continua relatando que em 09/03/2018, 3 dias após a solicitação do 

desligamento da Unidade Consumidora 6/1972219-8, um funcionário da 

Requerida diligenciou até o imóvel, e lá estando auferiu o consumo e emitiu 

a fatura no valor total de R$ 67,78, declarando ter realizado a aferição de 

07/02/2018 até 09/03/2018. Demonstra que a restrição de seu nome se 

deu em virtude de uma fatura no valor de R$ 57,53 correspondente ao 

mesmo período de apuração de consumo final - de 07/02/2018 até 

09/03/2018. Por fim aduz que efetuou o pagamento de referida conta para 

ter seu nome sem restrição e que por consta desta teve seu Score que 

era de 642/1000 reduzido para 331/1000, representando em uma suposta 

probabilidade de inadimplência de 45%. Requer seja declarado o débito de 

R$ 57,53 inexistente, e a negativação indevida, com a subsequente 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização a título de 

DANOS MORAIS no valor correspondente a R$ 19.080,00 e a título de 

DANOS MATERIAIS o valor de R$ 57,53, pago e cobrado a maior nos 

termos do artigo 940 do CC, a fim de reparar o dano ocorrido de modo 

integral, acrescidos de juros e correção monetária desde a data da 

ocorrência do dano, quer seja do apontamento, bem como seja a 

Requerida condenada a notificar e informar o sistema SERASA/SPC de 

que a cobrança inserida de R$ 57,53 foi indevida, não podendo ser 

computado no cálculo do score qualquer informação e reflexo negativo 

oriundo da aludida negativação, sob pena de fixação de multa astreinte. A 

ré, em sua peça contestatória afirma que os débitos alegados 

desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras 

referentes à UC cadastrada sob o nº 1972219, situada na Rua José 

Corsino, nº 33, Sala 102, Bairro Centro, Cuiabá/MT, afirmando exercício 

regular de direito e insurgindo acerca dos danos morais, requerendo 

assim, a improcedência da ação. Ainda, requer a condenação da parte 

autora por litigância de má-fé nos termos do artigo 80 e 81 do Código de 

Processo Civil e no pedido contraposto para quitação do débito 

questionado nos autos. Diante da afirmação autoral de que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, nos termos do 

art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório, resta controversa a cobrança da fatura 

no valor de R$ 57,53 que gerou a inclusão do nome da autora no cadastro 

de inadimplentes e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo 

assistir parcial razão à autora, afinal demonstrou de forma efetiva que 

efetuou o pagamento da fatura de consumo final da UC 6/1972219-8 e que 

teve lançado em seu nome fatura referente ao mesmo período, portanto, 

fatura está que deve ser declarada indevida e gerou a restrição 

creditalícia em seu nome. Outrossim, é assente na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes causa danos de ordem moral ao inscrito; danos esses 

configurados in re ipsa, vez que prescindem de comprovação fática. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE 

ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE 

PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS 

MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não cabe agravo contra decisão que, 

com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) 

de 1973, nega seguimento a recurso especial. Precedentes. 2. Inviável o 

recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório 

da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O dano 

moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de 

inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se 

in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 

Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017) (grifo nosso). A ré 

praticou ilicitude ao inscrever a autora no cadastro de inadimplentes. 

Portanto, com sua negligência causou rebaixamento do patrimônio moral 

da autora e, por esse motivo, deve ser compelida a compensação dos 

referidos danos. Assim, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 e 

considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão à honra subjetiva da 

autora, a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Declarar inexistente o débito que deu azo a 

inscrição indevida da autora no cadastro de inadimplentes; b) Condenar a 

ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso, data da restrição indevida (Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 57,53 a 

título de danos materiais acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

e correção monetária a ser corrigido a partir do desembolso; d) Condenar 

a Requerida a informar o sistema SERASA/SPC de que a cobrança 

inserida em nome da promovente no valor de R$ 57,53 foi indevida. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018. Karla Paloma 

Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 
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de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CAETANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000077-14.2018.8.11.0055 Reclamante: DANILO CAETANO DUARTE 

Reclamada: RN COMERCIO VAREJISTA S.A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de 

um credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SPC referente a última parcela de um financiamento que 

possuía junto a empresa promovida, devidamente adimplida. Requer seja 

reconhecido o direito do Autor de ser compensado pelos danos morais 

sofridos, apresentando a título de sugestão ao Juízo, o valor de R$ 

10.000,00 mil reais. A ré, em sua peça contestatória afirma que teve 

problemas no repasse do valor, porém, que o processo encontra-se 

quitado e não consta negativação em nome do consumidor, alegando 

assim, não haver se falar em reparação por danos morais. Diante da 

afirmação autoral de quitação da dívida e da negativação indevida, caberia 

à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida 

nos autos e a distribuição do ônus probatório, resta incontroversa o fato 

de que o nome da promovente foi indevidamente lançado no rol dos maus 

pagadores e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir 

parcial razão à autora, afinal demonstrou de forma efetiva que efetuou o 

pagamento da última parcela de seu financiamento e que, ainda assim, 

gerou a restrição creditalícia em seu nome. Outrossim, é assente na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida no 

cadastro de inadimplentes causa danos de ordem moral ao inscrito; danos 

esses configurados in re ipsa, vez que prescindem de comprovação 

fática. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM 

PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO 

DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS 

MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não cabe agravo contra decisão que, 

com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) 

de 1973, nega seguimento a recurso especial. Precedentes. 2. Inviável o 

recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório 

da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O dano 

moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de 

inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se 

in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 

Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017) (grifo nosso). A 

jurisprudência Estadual também é neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – FATURAS DEVIDAMENTE 

ADIMPLIDAS – CONTINUIDADE NA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES APÓS 

A RESCISÃO DO CONTRATO – ATO ILEGAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

PERANTE OS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO – DEVER DE 

INDENIZAR - DANO MORAL IN RE IPSA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - 

MULTA RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO - VERBA 

INDENIZATÓRIA MANTIDA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples negativação 

indevida já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu 

causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos 

morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a 

demonstração da extensão do dano. A multa rescisória pelo 

descumprimento de pacto de fidelização do cliente somente seria exigível 

se demonstrada a expressa anuência pelo contratante, o que não ocorreu 

no presente caso. A fixação do quantum indenizatório a título de danos 

morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e 

capacidade econômica das partes. (Ap 113945/2014, DRA. VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016) APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE 

OUTRA FATURA, RELACIONADA AO MESMO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA 

DA FATURA QUITADA EPLO CONSUMIDOR – LEGALIDADE DA EMISSÃO 

NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE 1%, A PARTIR 

DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405/CC - CORREÇÃO MONETÁRIA 

PELO INPC, A PARTIR DA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.1.A rigor do que dispõe o artigo 373, II, CPC, corroborado pela 

inversão do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º), incumbia à concessionária 

requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos 

apontados como devidos, demonstrando os motivos justificadores para a 

emissão de uma segunda fatura, relacionada ao mesmo mês e ano de 

referência, daquela entregue por ela própria e entregue ao autor, a qual foi 

devidamente adimplida. Sem que tenha logrado êxito em demonstrar a 

legalidade da emissão da segunda fatura, relativa à mesma unidade 

consumidora, mostra-se indevida a cobrança realizada pela 

concessionária.2.Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a 

capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. (Ap 16219/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, 

Publicado no DJE 05/06/2018) A ré praticou ilicitude ao inscrever o autor 

no cadastro de inadimplentes. Portanto, com sua negligência causou 

rebaixamento do patrimônio moral da autora e, por esse motivo, deve ser 

compelida a compensação dos referidos danos. Assim, com fulcro no art. 
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6º da Lei 9.099/95 e considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão 

à honra subjetiva da autora, a condição econômica das partes, os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico 

da condenação, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de danos morais a ser pago pela reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, data 

da restrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso 

concreto responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 28 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILTON DA CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000045-09.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14006714), embora 

tenha sido devidamente intimada por sua advogada constituída nos autos, 

tendo inclusive, a nobre causídica comparecido ao ato. É importante 

esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao 

dispor que: “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 

3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEURECI LIMA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI FERNANDA DELPIN SANTIAGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER CAETANO LOCATELLI OAB - MT3554/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010350-64.2017.8.11.0055 Reclamante: NEURECI LIMA DE ANDRADE 

Reclamada: DANIELI FERNANDA DELPIN SANTIAGO PROJETO DE 

SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: 

Alega a autora que no dia 14 de setembro de 2016, o funcionário da 

autora- Sr. ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS- estava trafegando com o GM 

S 10, cor preta ano 2001, placa DDI 3534, em Tangará da Serra/MT, pela 

rua 32, quando se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo GM 

ONIX LT 1.0 HATCH, cor branco, placa OAQ 8498, ANO 2013, conduzido 

pela requerida, que trafegava na preferencial. Afirma que após o acidente, 

nas tentativas de acordo entre as partes para reparo do veiculo da 

requerida sofreu abalos morais ao ser chamada de caloteira pela 

promovida e em virtude de a promovida ter ido acompanhada de um colega 

(agente prisional) com a viatura do sistema prisional e com o giroflex 

ligado, em uma das oportunidades em que esteve na loja da promovente, o 

que lhe causou constrangimentos. Em sua defesa a promovida afirma que 

a promovente é quem agiu de forma truculenta e ameaçadora, bem como 

seus advogados, afirmando que se houve algum ato ilícito, foi o praticado 

pela Autora, seus funcionários e advogados, que de forma desmedida e 

eticamente imoral, que armaram toda uma situação para que a Requerida 

perdesse a paciência e agredisse a Autora, o que não ocorreu em 

momento algum. Requer a improcedência do pedido autoral e a 

condenação da Requerente no pedido contraposto, aos danos morais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante dos fatos e documentos 

anexos aos autos entendo que razão não assiste à autora, tampouco à 

requerida em seu pedido contraposto. Apesar de entender que a troca de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 347 de 1001



insultos em virtude de acidente de trânsito não é uma atitude acertada 

entendo que a discussão relatada nos autos e aludida intimidação não 

geraram danos na esfera moral da promovente. Não entendo como ato 

ilícito o fato de a promovida ter ido até a loja da promovente com uma 

viatura, pois, não vislumbrei nos autos como tal conduta tenha atingindo o 

âmago da demandante e ferido seus atributos de personalidade a ponto de 

ensejar indenização extrapatrimonial. Não há indicações de ameaça, 

tampouco de abuso de autoridade por parte do agente público que a 

acompanhava. Embora possa configurar ilícito administrativo ou mesmo 

penal, o uso do bem público, por si, para deslocamento até o 

estabelecimento comercial da reclamante, não teve o condão de vulnerar 

seus direitos fundamentais. A situação suportada, ainda que indesejada, 

não transcendeu a esfera do mero dissabor, motivo pelo qual não merece 

amparo a pretensão indenizatória. Nesse sentido: Ementa: REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO NO TRÂNSITO. INOCORRÊNCIA DE 

DANOS MORAIS. A troca de insultos em virtude de acidente de trânsito 

não é tolerável, uma vez que há meios civilizados de resolver as questões 

relacionadas à reparação dos danos materiais dele decorrentes. Todavia, 

não havendo comprovação de quem iniciou a discussão que ensejou tal 

troca de insultos, não há como eleger uma versão, em detrimento da outra, 

para o fim de reconhecer a ilicitude da conduta da ré, impondo-lhe 

reparação de danos morais. Recurso adesivo da autora não conhecido. 

Recurso da ré provido. (Recurso Cível Nº 71000642363, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, 

Julgado em 28/04/2005) Nesta feita, não havendo provas ou sequer 

indícios de que os fatos narrados tenham provocado para a autora dor ou 

angústia anormais ou, ainda, abalo psíquico ou ofensa a direitos da 

personalidade. Por tal razão é que eventual desgosto suportado deve ser 

entendido como mero dissabor da vida diária, o que não enseja reparação 

civil. 3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial e no pedido contraposto, 

e, por consequência de causa e efeito, julga-se extinto o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 29 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001309-95.2017.8.11.0055 Reclamante: HUMBERTO ZANINI Reclamado: 

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Inicialmente é importante explanar 

que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Destaca-se que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado os mandamentos contidos no Código 

de Defesa do Consumidor. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS em que alega o 

Reclamante que foi surpreendido com uma notificação de infração por ter 

supostamente violado o lacre de corte do cavalete de água, de modo que 

a fatura do mês oito possuía o adicional de R$ 428,22, ato este que afirma 

não ter realizado. Afirma que na data de 23/10/2017, a empresa requerida, 

ilegalmente, suspendeu os serviços de fornecimento de água em seu 

imóvel pelo fato dele não ter adimplido a fatura contendo a cobrança da 

multa indevida e devidamente contestada, ficando assim, sem os serviços 

de caráter essencial de fornecimento de água. Requer a condenação da 

promovida em indenizar o Autor a título de danos morais, no importe de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Em contestação a parte Reclamada afirma que 

a multa foi aplicada ao Reclamante pois no momento da religação o 

servidor, pessoa treinada para isso, constatou que o hidrômetro estava 

sem lacre de corte, pingando e com hóstia., restando enquadrado na 

infração prevista na alínea "T" do art. 111 da Lei 1618/2000, alterado pela 

Lei 4755/2017. Afirma ademais que o fornecimento de água foi suspenso 

em 23/10 e religado no dia 24/10, menos de 24 horas depois, o que não 

teria ocasionado sequer falta de água no imóvel pertencente ao 

promovente. Eis a síntese do necessário. Presentes os pressupostos 

processuais de existência e validade do processo e as condições do 

exercício regular do direito de ação passo a análise do mérito. Analisando 

o conjunto probatório elencado nos autos bem como a alegações das 

partes, verifico que a parte Reclamada não obteve êxito em comprovar ser 

licita a cobrança no valor de R$ 428,22, proveniente de o hidrômetro estar 

sem lacre de corte e, ainda, sem que demonstrasse qualquer benefício 

que o consumidor teve em relação a tal ocorrência. A jurisprudência traz 

que a prova da irregularidade tem que ser inequívoca, o que não vislumbro 

no caso em comento, pois ainda que considerasse a irregularidade como 

sendo devida não há o liame entre a irregularidade e eventual vantagem 

por parte do promovente, vejamos: AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 

414/2010 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. 

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE. Não havendo 

prova inequívoca de irregularidade, bem como de alteração significativa no 

padrão de consumo do usuário de energia elétrica, em prejuízo da 

concessionária, é inexigível a fatura de recuperação de valores 

supostamente não medidos. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70066478389, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 08/10/2015). (TJ-RS - AGV: 

70066478389 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 

08/10/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 14/10/2015) Assim, no que tange ao pedido de 

cancelamento da cobrança de fatura indevida, entendo pela procedência, 

restando claro que a fatura questionada deve ser cancelada. Nesse 

sentido a jurisprudência: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO 

DE FATURAS DE CONSUMO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DA 

COBRANÇA AUTORIZADA, DE ACORDO COM A MÉDIA HISTÓRICA DE 

CONSUMO APRESENTADA. DÚVIDA DIRIMIDA EM PROL DO CONSUMIDOR. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. Insurge-se a autora 

quanto à cobrança incompatível com a medição usual de sua unidade 

consumidora. Prova documental suficiente a apontar à disparidade na 
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medição relativa ao mês de julho e agosto de 2012, evidenciando a 

verossimilhança da alegação, e que, associada à hipossuficiência da 

parte consumidora, conduz à desconstituição do débito respectivo. Exame 

técnico realizado no hidrômetro, de outra parte, que apresentou conclusão 

incompatível com a correção esperada do aparelho, pois consignado que 

"foi reprovado no ensaio de erro de indicação na vazão mínima" e que 

"não satisfaz as condições mínimas aplicáveis à verificação por 

solicitação do usuário (...)", fl. 34, não suportando, pois, a versão 

defensiva. Dano moral configurado, tendo em vista a inscrição negativa do 

nome do demandante, que se mostra indevida, uma vez que o valor é 

decorrente de fatura de água com valor superior ao efetivamente devido. 

Quantum arbitrado na sentença que comporta manutenção, porquanto 

estabelecido em patamar, inclusive, inferior aos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis, em casos análogos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004547394, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 04/09/2013) Configurada a falha na prestação do serviço entendo que 

esta se mostrou apta a ensejar a reparação e compensação pelos danos 

sofridos pelo Reclamante, conforme disposto no artigo 6º, VI do Código de 

defesa do consumidor. Ressalte-se que a responsabilidade da Reclamada 

é a objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." Por tal razão no 

que tange ao pedido de danos morais, entendo pela procedência, pois as 

tentativas do consumidor em solucionar a questão em seara administrativa 

geraram mágoa e transtornos que não são confundíveis com o mero 

aborrecimento do cotidiano. No entanto, para a fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido a jurisprudência: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO 

DE FATURAS DE CONSUMO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DA 

COBRANÇA AUTORIZADA, DE ACORDO COM A MÉDIA HISTÓRICA DE 

CONSUMO APRESENTADA. DÚVIDA DIRIMIDA EM PROL DO CONSUMIDOR. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. Insurge-se a autora 

quanto à cobrança incompatível com a medição usual de sua unidade 

consumidora. Prova documental suficiente a apontar à disparidade na 

medição relativa ao mês de julho e agosto de 2012, evidenciando a 

verossimilhança da alegação, e que, associada à hipossuficiência da 

parte consumidora, conduz à desconstituição do débito respectivo. Exame 

técnico realizado no hidrômetro, de outra parte, que apresentou conclusão 

incompatível com a correção esperada do aparelho, pois consignado que 

"foi reprovado no ensaio de erro de indicação na vazão mínima" e que 

"não satisfaz as condições mínimas aplicáveis à verificação por 

solicitação do usuário (...)", fl. 34, não suportando, pois, a versão 

defensiva. Dano moral configurado, tendo em vista a inscrição negativa do 

nome do demandante, que se mostra indevida, uma vez que o valor é 

decorrente de fatura de água com valor superior ao efetivamente devido. 

Quantum arbitrado na sentença que comporta manutenção, porquanto 

estabelecido em patamar, inclusive, inferior aos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis, em casos análogos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004547394, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 04/09/2013) APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EXORBITANTE CORRESPONDENTE A UM MÊS 

DE CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA ERRO DE LEITURA E 

CONSEQUENTE COBRANÇA ILEGAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Incidência do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC. É indiscutível a incidência da lei consumeirista em 

situações como a dos autos, pois incontroversa a relação de consumo 

entre as partes, a teor dos artigos 1º, 2°, 3º e parágrafos, da Lei nº 

8.078/90. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária 

prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do 

serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo 

diploma legal. Ausente qualquer prova nos autos acerca de algum motivo 

plausível a justificar a elevação desproporcional de consumo de energia 

elétrica na residência da autora, é de ser mantida a determinação de 

devolução em dobro do valor pago indevidamente. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70064542871, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, 

Julgado em 10/09/2015) À vista de tais critérios, bem como, atenta aos 

patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, inclusive, 

levando-se em conta o entendimento da Turma Recursal Única deste 

Estado entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral 

a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial para: A) Declarar inexigível a cobrança relativa a infração por ter 

supostamente violado o lacre de corte do cavalete de água, no valor de R$ 

428,22; B) Condenar a ré SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO - SAMAE ao pagamento ao autor HUMBERTO ZANINI, o valor de 

R$ 4.000,00 (quatros mil reais) a título de danos morais, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ); Com 

espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 28 de julho de 2018. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Numero do Processo: 1000150-83.2018.8.11.0055 REQUERENTE: TIBERIO 

CESAR DA PAZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO 

Conforme inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 

nº 12.153/2009, dispensado o relatório. O deslinde das questões de fato e 

de direito não depende de dilação probatória ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por 

TIBERIO CESAR DA PAZ em face do Estado de Mato Grosso, em virtude 

de ter sido segregado indevidamente, visto que existia um mandado de 

prisão em aberto em seu nome. Aduz o requerente que no dia 25/11/2017 

estava o Autor com sua namorada em uma lanchonete quando foi 

abordado por policiais militares e conduzido até a delegacia em virtude de 

que havia um MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em aberto. Afirma que 

permaneceu preso indevidamente por 3 dias, do dia 25/11/2017 até dia 

27/11/2017, tudo em virtude de que não houve baixa do mandado de 

prisão, referente ao Processo-Crime n.14798-61.2013.811.0055. Após 

todo o procedimento administrativo e comunicação da prisão ao Poder 
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Judiciário, no dia 27 de novembro de 2017, a MM. Juíza titular da Vara 

Criminal ao analisar o processo constatou que a prisão do Autor era ilegal, 

determinando que o mesmo fosse colocado em LIBERDADE imediatamente. 

Requer por tais fatos indenização por danos morais. O Estado de Mato 

Grosso apresentou defesa, aduzindo, ausência dos requisitos 

caracterizadores do dever de indenizar. Analisando os elementos e as 

provas produzidas nos autos, entendo que assiste razão a parte autora. 

Destaco que a responsabilidade civil do poder público é objetiva, nos 

termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos 

danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, 

cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o 

dano. Entretanto, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a 

Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a 

comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada 

na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado 

danoso, desse modo, tem-se que analisar se restou comprovada a 

conduta, o nexo causal, o dano, além da culpa ou dolo do Estado. Como 

dito acima, o requerente relatou ter sido preso pela polícia militar, pois se 

encontrava em seu desfavor uma ordem de prisão expedida pelo Poder 

Judiciário, no entanto, tal ordem deveria ter sido baixada do sistema em 

decorrência do seu efetivo cumprimento por parte do reclamante. Deste 

modo, a prova carreada aos autos enseja suficiência probante do dano 

moral, pois demonstrou que ocorreu mais do que mero aborrecimento, 

tendo o fato repercussão no sentido pessoal, visto que o autor 

permaneceu por três dias preso de forma ilegal. Apesar de a conduta dos 

agentes públicos – Policiais Militares e Delegado de Polícia - ter sido 

efetuada dentro do cumprimento do dever legal e no exercício regular de 

direito e procedida sem excessos, pois constava em aberto o mandado de 

prisão em face do autor, o fato deste mandado constar nos sistemas de 

informação do sistema judiciário caracterizou uma grave falha que gerou o 

dever de indenizar. Em caso análogo o Tribunal de Justiça deste Estado já 

se manifestou no mesmo sentido, veja-se: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE 

PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO PREVENTIVA JÁ REVOGADA POR 

DECISÃO ANTERIOR COM EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – PRISÃO 

ILEGAL QUE PERDUROU POR MAIS DE 5 (CINCO) MESES – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO STF POR MEIO DO RE 870.947 

- APELO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO 

– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE 

CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS 

- FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO ADESIVO 

DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNCIDE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.1. 

Evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a 

prisão do autor se deu de forma indevida e ilegal, ou seja, quando a 

mesma já havia sido revogada por decisão judicial, prisão ilegal esta que 

perdurou por mais de 5 (cinco) meses.2. Como regra geral, a 

responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, 

§6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a 

responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do 

poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou 

seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo 

causal, comprovar a presença do dolo ou culpa. No caso em tela, incide a 

regra geral posto que trata-se de ato comissivo.3. O dano moral, em casos 

de prisão ilegal, é in re ipsa, ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de 

forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, 

portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito.4. 

Não procede o pedido de redução do quantum indenizatório, pois como é 

cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para 

fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais 

como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, 

condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, 

etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do 

direito alheio, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da parte vítima. 

No caso em tela, o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixados pelo 

juízo a quo atende e preenche todos os parâmetros acima mencionados.5. 

O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 

20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles 

índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 

1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.6. Recurso de 

Apelação Adesivo. Pedido de majoração do quantum indenizatório. 7. 

Inexistência de critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. 

Parâmetros: observância dos princípios da proporcionalidade, 

razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão 

do dano, etc...8. Caráter pedagógico e punitivo ao infrator do direito alheio, 

sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da parte vítima. 9. Critérios e 

parâmetros observados pelo juízo a quo.10 NEGADO PROVIMENTOS a 

ambos os Recursos de Apelação e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, 

RETIFICADA PARCIALMENTE a sentença nos termos acima expostos. (Ap 

57076/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, 

Publicado no DJE 23/04/2018) Neste caso concreto, a falha no 

cumprimento do mandado de prisão decorreu de uma entre duas 

hipóteses: ou não houve comunicação pelo Poder Judiciário para o 

recolhimento dos mandados de prisão, conforme determinou o Juízo 

criminal de origem; ou, caso tenha ocorrido a comunicação, essa não foi 

observada pelos agentes públicos que realizaram a prisão do reclamante. 

O dano moral, em casos de prisão ilegal, é in re ipsa, ou seja, advém do 

próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade 

da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e 

dano propriamente dito, restando, desta forma, devidamente comprovado 

pelo requerente o dano moral descrito no artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal e no artigo 927 do Código Civil. À vista de tais critérios, bem como, 

atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, 

entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a 

condenação do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 2. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor 

TIBERIO CESAR DA PAZ, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Por consequência, com fulcro 

no artigo 487, I, do CPC, julga-se extinto o processo com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de julho de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 28 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1000350-27.2017.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: DIONES KRINSKI 

e outros Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de 

medida urgência, consistente em determinar que o reclamado seja 

compelido a emitir resposta, no prazo de 15 dias, acerca dos 

requerimentos formulados pelos autores, ao argumento que já 

ultrapassado o prazo legal de 120 dias para resposta. Narram os 

reclamantes que possuem vínculo estatutário com o reclamado, na 

condição de professores do ensino superior e que há mais de 120 dias 

formularam requerimento administrativo para que tenham seu regime de 

trabalho alterado para a modalidade dedicação exclusiva, no entanto, até a 

data da propositura da ação o reclamado não o apreciou. Calcados na 

ilegalidade da omissão do reclamado, requerem em medida de urgência 

que o reclamado seja compelido a emitir resposta dos requerimentos 

administrativos no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em multa diária. 

Instado a se manifestar, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que não 

é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, preliminar esta que 

deve ser rechaçada. No mérito requer a improcedência da ação, sob o 

argumento de que a análise de um processo administrativo de 

enquadramento no regime de trabalho para dedicação exclusiva não é 

automática, pois, é um procedimento complexo, depende de atos da 

administração que exigem a necessidade de percorrer por vários órgãos 

da Administração Pública. Por se tratar de uma questão complexa, 

aplica-se o parágrafo 2º, do artigo 37, da Lei Estadual n.º 7.692/2002. No 

mais, dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, 

c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. Pela documentação anexada aos autos, há comprovação de 

que o reclamado não deliberou acerca dos pedidos formulados pelos 

reclamantes, caracterizando referida omissão em indevida agressão ao 

direito dos reclamantes previsto no art. 5º, XXXIV, a da Constituição 

Federal. Na Jurisprudência colhe-se os seguintes excertos: MANDADO DE 

SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO DE PETIÇÃO - 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO ILEGAL - CONCESSÃO 

DA SEGURANÇA. - O Mandado de Segurança é cabível para a proteção 

de direito líquido e certo não protegido por 'habeas corpus' nem por 

'habeas data', em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de 

atribuições do poder público, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88. - As 

omissões administrativas capazes de gerar lesão a direito do cidadão 

ensejam a impetração de mandado de segurança para compelir a 

Administração Pública a agir ou se pronunciar sobre o requerimento. - O 

direito de petição decorre do Estado Democrático de Direito e tem por 

finalidade propiciar ao cidadão a defesa dos seus direitos, quando 

dependente de comprovação ou declaração da Administração Pública. - 

As autoridades públicas estão obrigadas a examinar e responder aos 

pedidos aviados pelos administrados, em exercício do direito de petição, 

sob pena de violar seu direito líquido e certo previsto na Constituição da 

República de 1988, cabendo a impetração do 'mandamus' parafazer 

cessar a ilegalidade ou abuso de poder. (TJ/MG Número: 

1.0000.09.493106-0/000(1) Relator: Dárcio Lopardi Mendes, j: 05.08.2009) 

MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE 

PRORROGAÇÃO DE POSSE - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE 

PRONUNCIAMENTO - OMISSÃO - ABUSO DE PODER. O administrado não 

pode ficar prejudicado com a omissão da Administração Pública no 

pronunciamento que lhe compete. A inércia da autoridade administrativa de 

apreciar o pedido de prorrogação de posse previsto em lei, converte-se 

em abuso de poder, corrigível pela via judicial. Segurança parcialmente 

concedida. (TJ/MG Número: 1.0000.07.459860-8/000(1) Relator: Kildare 

Carvalho, j: 07.10.2009) A omissão do administrador ao não apreciar o 

pedido deduzido pelos administrados viola o seu direito de petição na 

medida em que o impede de tomar qualquer medida jurídica cabível contra 

a decisão tomada pela administração pública se esta se revelar contrária 

ao direito e violadora de um direito também líquido e certo. De outro lado, a 

simples ausência de deliberação não pode ser interpretada como 

indeferimento do pedido administrativo, pois essa condição viola o dever 

de motivação dos atos administrativos. Nessa situação, os reclamantes 

não têm possibilidade de promover qualquer medida para buscar ver 

garantido o direito que segue sendo possivelmente violado em razão da 

omissão, estratagema que de igual modo, viola o direito líquido e certo de 

petição do administrado e agride o princípio da publicidade dos atos 

administrativos insculpido no art. 37 da Constituição Federal. Igualmente 

violadora desses mesmos direitos é a conduta do administrador que deixa 

de apreciar o pedido formulado pelo cidadão dentro de um tempo razoável, 

porque impor ao administrado uma espera por tempo indefinido equivale a 

não apreciar o pedido, postura que inevitavelmente desemboca na 

violação ao direito do cidadão na forma como anteriormente exposto. O 

art. 37 da Lei Estadual nº 7692/2002, que regulamenta o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe que o 

prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie 

apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e 

vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. Tendo em 

consideração que os reclamantes formularam seus requerimentos há 

quase um ano, está evidente que a omissão por prazo tão dilatado é 

injustificada e absolutamente irrazoável. Motivos pelos quais a 

procedência da ação se faz necessária no sentido de declarar a 

obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO em decidir os pedidos 

administrativos nºs. 425443/2016; 497752/2016; 403957/2016; 

465168/2016 e 465278/2016. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a obrigação do 

ESTADO DE MATO GROSSO em decidir os pedidos administrativos nºs. 

425443/2016; 497752/2016; 403957/2016; 465168/2016 e 465278/2016, 

no prazo máximo de 30 dias a contar desta decisão, com espeque no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, julgando-se extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Ratificando assim, a antecipação de tutela 

deferida nos autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 05 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1000248-68.2018.8.11.0055 Reclamante: SILVANA MILANI 

Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO intitulada TRABALHISTA, em que figuram como partes 

as acima nominadas e descritas, devidamente qualificadas nos autos, 

alegando o(a) reclamante que começou a laborar como servidor(a) na 

requerida por meio de contrato temporário no final do ano de 2007 e que 

desde então não se desligou de referido emprego até os dias de hoje, 

sendo ano após ano gerado novos contratos como se temporários 

fossem. Requer seja o promovido condenado ao pagamento do FGTS 
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correspondente ao período trabalhado. Na hipótese vertente, evidencia-se 

que a causa trata de contratação temporária de servidor público nos 

termos do artigo 37, IX da Constituição Federal. Tendo em vista novos 

posicionamentos jurisprudenciais pátrios passo a análise do caso. Como é 

cediço, a regra é o provimento de cargos e empregos por meio de 

concurso público (art. 37, II da CF/88). Contudo, excepcionalmente é 

possível a contratação por tempo determinado, a fim de atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, in verbis: Art. 

37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; § 2º - 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Nesse 

diapasão, quando há contratação temporária (art. 37, IX, CR/88), há que 

se obedecer aos estritos mandamentos da CF, isto é, o tempo determinado 

e a necessidade temporária e excepcional interesse público. Assim, 

quando o contrato temporário se prorroga indefinidamente, não se pode 

falar em temporariedade e, muito menos, em excepcional interesse público. 

Diante das sucessivas prorrogações, evidente que a atividade 

desempenhada não se tratava de “contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, 

conforme prevê o art. 37, IX da Constituição Federal. Dessa forma, 

evidente a burla à obrigatoriedade de concurso público para provimento do 

cargo, sendo, portanto, nulo o referido contrato conforme disciplina o § 2º 

do aludido preceito constitucional. No entanto, isso não desvirtua a 

natureza jurídica do contrato administrativo. Assim, com o fim do pacto, 

tem o servidor direito apenas o recebimento das parcelas decorrentes dos 

direitos previstos no contrato, na legislação local pertinente e na 

Constituição Federal. Os servidores públicos são regidos por diplomas 

legais específicos, denominados estatutos, nos quais estão previstos 

todos os seus direitos. Não podem, portanto, pleitear direitos 

concernentes a outra categoria, regida pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas. Inclusive, conforme disciplina a Carta Maior em seu artigo 39, 

§ 3º, veja-se: Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração 

de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 

Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 

disposto no artigo 7º, IV, VII,VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,XX, XXII 

e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 

quando a natureza do cargo o exigir. Não há, dentre os direitos 

mencionados no dispositivo citado, qualquer menção ao pagamento de 

FGTS. Inobstante, prescreva o artigo 19-A da Lei 8.036/90: Art. 19-A. É 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. A 

respeito do referido dispositivo infraconstitucional, o Pretório Excelso 

julgou o Recurso Extraordinário n.º 596.478-7/RR, cujo mérito teve 

reconhecida a repercussão geral, declarando a constitucionalidade do 

mesmo, in litteris: EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento.(STF - RE: 596478 RR , Relator: Min. ELLEN 

GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO) A controvérsia deriva do fato de que a análise da matéria, 

inobstante tenha origem de recurso advindo do Tribunal Superior do 

Trabalho, não diferenciou a incidência da norma em relação a cargos ou 

empregos públicos. Ou seja, o Recurso Extraordinário foi interposto a fim 

de que se apreciasse caso de empregado público contratado sem 

submissão a concurso público. Por certo, os empregados públicos são 

regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), a qual garante o 

pagamento de FGTS, assim como o artigo 7º da CF/1988. Resultando daí, a 

celeuma atinente à possibilidade dos servidores públicos temporários 

regidos por leis próprias terem direito à percepção de FGTS quando seus 

contratos de trabalho são declarados nulos. Logo, passo a considerar que 

a Suprema Corte não limitou expressamente o âmbito da incidência do art. 

19-A da Lei 8.036/90 aos contratos nulos regidos pela CLT. Entendo que o 

referido dispositivo refere-se às hipóteses previstas no art. 37, § 2º da 

CR/88, o qual, por sua vez, faz remissão à necessidade de provimentos 

de cargos ou empregos públicos por meio de concurso público. Assim 

sendo, por via de consequência, a referida Lei faz menção à concessão 

de FGTS a qualquer espécie de contrato mantido com a Administração 

Pública considerado nulo, uma vez que o STF declarou a norma 

constitucional. Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial pátrio: 

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO NULO 

DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É nulo o 

contrato de trabalho de servidor, que não se adequa ao vínculo 

temporário, por perdurar em tempo superior à caracterização da situação 

emergencial, excepcional e transitória dos contratos temporários, nem 

mesmo aos denominados cargos comissionados, destinados 

exclusivamente para as atribuições de direção, chefia e assessoramento, 

sendo devido o depósito do FGTS conforme determina a Lei n. 8.036/90, 

art. 19-A e o enunciado da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho. 

Reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A, pelo STF, no 

julgamento do RE 596478. 2. No caso em exame a apelada foi contratada 

em outubro de 2003, para exercer o cargo de agente comunitário de 

saúde, tendo nele permanecido, após várias prorrogações irregulares, até 

novembro de 2008, quando só então foi efetivada, através da Lei 

Municipal nº. 279/08, que regulamentou o disposto na Lei Federal nº 

11.350/06. Recurso de apelação conhecido. Provimento negado. (TJTO, 

PROCESSO Nº: 5003886-75.2012.827.0000, AC, Primeira Turma, 

RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK, julgado em 30.01.2013); Apelação 

cível. Reclamação trabalhista. Recolhimento de FGTS. Trabalhador 

temporário. Contrato declarado nulo. Recurso conhecido e provido, à 

unanimidade. In casu, foi adotado o entendimento do STF e STJ de que é 

devido o recolhimento de FGTS nos contratos temporários declarados 

nulos. "(TJPA - AC 20113024396-2 - (115517) - 4ª C.Cív.Isol. Rel. Des. 

Ricardo Ferreira Nunes - DJe 07.01.2013); APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO 

ADESIVO - FGTS -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS 

RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO -DIREITO AO RECEBIMENTO - 

DIREITOS SOCIAIS - EXTENSÃO AO CONTRATO TEMPORÁRIO NULO - 

PAGAMENTO DE HORA EXTRA - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - RECURSOS IMPROVIDOS - 1. O STJ tem, 

reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez 

verificada a abusividade das renovações do vínculo sui generis - com a 

demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da 

relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer 

contratação pelo inciso IX do art. 37 da Constituição da República -, há que 

se considerar a nulidade deste contrato. 2. No intuito de sancionar o mau 

administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão 

constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, 

foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a administração seja 

compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor 

do art. 19 da Lei nº 8.036/1990. 3. Os direitos sociais elencados no § 3º 

do art. 39 da CF são devidos às pessoas contratadas temporariamente. 4. 

O pagamento exclusivo do FGTS, e não de outras verbas tipicamente 

trabalhistas (aviso prévio, multa), busca privilegiar a dignidade do trabalho 

humano (fundamento da República) em observância às normas 

constitucionais e legais, considerando que o contrato temporário de 

trabalho nulo não se transmuda em vínculo regido pela CLT. 5. Para ser 

deferida a verba de hora extra dever o autor se desincumbir do ônus de 

provar a não fruição do intervalo intrajornada, sob pena de restar 

prejudicado seu direito, à luz do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 6. 

Vencida a Fazenda Pública, o juiz deverá fixar os honorários consoante 

apreciação equitativa, na forma do art. § 4º, do art. 20 do Código de 

Processo Civil .  7. Recursos improvidos." (TJES, REO 

0002423-22.2010.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 

DJe 30.10.2012, p. 91). No mesmo sentido, a Colenda Corte Superior 

também já se pronunciou sobre o tema, veja-se: ADMINISTRATIVO - 

SERVIDOR PÚBLICO -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - 
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DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS - 1. O Tribunal de origem decidiu 

que o fato de o contrato temporário ser declarado nulo não induz ao 

pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ, 

que é no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho 

em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em 

prévio concurso público, consoante previsto no art.37, II, da CF/1988, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada do FGTS. 2. Recurso especial provido."(STJ, Resp 1.335.115, 

(2012/0150841-0), 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.09.2012, p. 

614). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE FGTS. 

OBRIGATORIEDADE. 1. O STJ, em acórdão lavrado sob o rito do art.543-C 

do Código de Processo Civil (REsp 1.110848/RN), firmou entendimento 

segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em 

razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em 

prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, 

gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias 

depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. O Supremo Tribunal 

Federal pacificou entendimento no sentido de que"é devida a extensão 

dos direitos sociais previstos no art.7º da Constituição Federal a servidor 

contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida 

Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente 

renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) . 

Precedentes. 3. Recentemente, a Segunda Turma deste Tribunal, firmou 

entendimento no sentido de que" Em razão de expressa previsão legal, "é 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário" (art. 

19-A da Lei 8.036/90 _ incluído pela Medida Provisória 2.164-41/2001). 

"(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 22/5/2013) 

Agravo regimental improvido, com aplicação de multa de 1%. (AgRg no 

AREsp 393.829/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013) –destaquei. Demais 

disso, o próprio Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no 

sentido de que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 

7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos 

moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente 

quando o contrato é sucessivamente renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. 

DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) Desse modo, é irrefragável a enorme 

controvérsia sobre o tema que ainda não possui posicionamento claro da 

Suprema Corte. Razão pela qual entendo que se deve prestigiar a 

interpretação mais favorável aos servidores públicos temporário cujo 

contrato de trabalho foi declarado nulo, devendo-se, portanto, ser 

concedidos os depósitos de FGTS a estes servidores por todo período 

laborado para a Administração Pública. Nesse contexto, conforme 

destacado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, é a 

lição do ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, ao ensinar 

acerca do regime dos atos nulos que, mesmo sendo reconhecida a 

ilegalidade cabe a: "(...) persistência de efeitos em relação a terceiros de 

boa-fé, bem como de efeitos patrimoniais pretéritos concernentes ao 

administrado que foi parte na relação jurídica, quando forem necessários 

para evitar enriquecimento sem causa da Administração e dano injusto ao 

administrado, se estava de boa-fé e não concorreu para o vício do 

ato."(Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

P.460) Dessa feita, ainda que seja o contrato temporário, deve-se 

resguardar o direito daquele que, de boa-fé, prestou serviços à 

Administração, conferindo-lhe o direito óbvio ao DEPÓSITO DE FGTS 

pleiteado. Ante o exposto, forte na argumentação expendida, bem como 

na vasta jurisprudência e doutrina colacionada entendo pela procedência 

da ação para que seja o Estado compelido a efetuar o recolhimento do 

FGTS, sendo reconhecida a prescrição quinquenal desde já. Deste modo, 

entendo que ocorreu a prescrição quinquenal em relação às parcelas do 

FGTS que se venceram além dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura 

da demanda judicial aqui registrada (anos de 2007 a 2012), pois assim já 

decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: Recurso extraordinário. 

Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição 

quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento 

anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 

5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo 

Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos 

efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de 

inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que 

se nega provimento. (ARE 709212,Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 

19-02-2015). É nesse mesmo sentido que o E. Tribunal de Justiça estadual 

vem se inclinando, senão vejamos: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 68049/2017 

- CLASSE CNJ ? 1728 COMARCA CAPITAL. RELATORA: DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES. Número do Protocolo: 68049/2017. 

Data de Julgamento: 08-08-2017. E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO 

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - 

REJEITADA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (...) A prejudicial de mérito 

deve ser afastada, consoante modulação dos efeitos do julgamento do RE 

709.212, que disciplinou que, para os casos cujo termo inicial da 

prescrição ocorra após a data do julgamento do RE 709.212 (13/11/2014), 

aplica-se, o prazo de cinco anos, sendo que para os casos em que o 

prazo prescricional já esteja em curso, como o configurado nos presentes 

autos, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, 

ou 05 anos, a partir daquela decisão. 2. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para o fim de: a) Declarar OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

TEMPORÁRIOS NULOS e CONDENAR a parte reclamada a efetuar o 

recolhimento do FGTS referente ao período de prestação de serviço da 

reclamante SILVANA MILANI correspondente aos últimos 5 anos 

anteriores a propositura da presente ação, respeitando assim o prazo 

prescricional; b) Declarar a prescrição do período correspondente aos 

anos de 2007 a 2012. E o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de julho de 2018. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da 

fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 

12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001010-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Numero do Processo: 1001010-84.2018.8.11.0055 REQUERENTE: MARCIO 

ANTONIO MATIAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO O 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC. Trata-se de ação 

indenizatória por danos morais ajuizada por MARCIO ANTONIO MATIAS em 

face do Estado de Mato Grosso, em virtude de ter sido segregado 

indevidamente, visto que existia um mandado de prisão em aberto em seu 

nome. Aduz o requerente que respondeu, em denúncia distribuída pela 

promotoria pela prática delituosa descrita no artigo 12 da lei n° 10.826/03 e 

que em razão desta teve uma sentença em seu desfavor com pena de 1 

ano de detenção convertida em restritiva de direito mediante pagamento de 

um salário mínimo de modo parcelado. Afirma que não foi encontrado para 

dizer sobre as prestações acordadas, bem como para comprovar nos 

autos o pagamento, sendo expedido mandado de prisão em outubro de 

2017 e cumprido no mesmo ano. Aduz que foi determinada a sua soltura 

em 28 de outubro de 2017 e que em liberdade, o Estado, por intermédio de 
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seus agentes públicos, não atualizou o nome do autor para excluir do 

sistema nacional de mandados de prisão a ordem, incorrendo em ato ilícito 

por omissão. Por fim alega que além da ocorrência ilícita do Estado que 

causou dano ao autor, em detrimento de o prenderem indevidamente, há a 

situação de o requerente ter perdido o final de semana do aniversário de 

sua filha o que teria agravado ainda mais o dano. O Estado de Mato 

Grosso apresentou defesa, aduzindo, ausência dos requisitos 

caracterizadores do dever de indenizar. Analisando os elementos e as 

provas produzidas nos autos, entendo que não assiste razão a parte 

autora. Destaco que a responsabilidade civil do poder público é objetiva, 

nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos 

danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, 

cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o 

dano. Entretanto, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a 

Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a 

comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada 

na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado 

danoso, desse modo, tem-se que analisar se restou comprovada a 

conduta, o nexo causal, o dano, além da culpa ou dolo do Estado. Como 

dito acima, o requerente relatou ter sido preso, pois encontrava-se em seu 

desfavor uma ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário, no entanto, 

tal ordem deveria ter sido baixada do sistema. Deste modo, a prova 

carreada aos autos não enseja suficiência probante do dano moral, pois 

somente demonstrou o mero aborrecimento, sem maiores repercussões, 

quer no sentido pessoal, sem humilhação exagerada e sem um sofrimento 

extraordinário, visto que os elementos trazidos não nos levam a esta 

conclusão. Sendo assim, reconheço que toda a conduta dos agentes 

públicos foram efetuadas dentro do cumprimento do dever legal e no 

exercício regular de direito, qual foi procedida sem excessos. Em caso 

análogo o Tribunal de Justiça deste Estado já se manifestou no mesmo 

sentido, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Verificado que o autor foi 

mantido na Delegacia de Polícia por curto período, enquanto aguardava a 

averiguação da validade, pelos policiais, de mandado de prisão contra ele 

expedido, por dívida de pensão alimentícia, não sendo submetido a 

vexame ou humilhação, inexiste o dever de indenizar. Mero transtorno ou 

aborrecimento que não se revela suficiente à configuração do dano moral. 

Ausência de prova quanto aos efetivos danos que o autor aduz ter 

suportado, ônus que lhe competia. Sentença de improcedência mantida. 

APELAÇÃO IMPROVIDA” (Apelação Cível nº 70019645506, 10 Câmara 

Cível, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 13/09/2007). 

“APELAÇÃO Indenização - Responsabilidade civil – Danos morais - Pedido 

de reparação por suposta prisão ilegal - Caracterização de erro judiciário - 

Mandado de prisão que não foi devidamente baixado do sistema PRODESP 

mesmo após dois anos da absolvição do apelado - Reconhecimento deste 

fato pela própria apelante - Ausência de comprovação dos requisitos 

ensejadores do dever de indenizar - Não comprovado dano/prejuízo moral 

- Não houve de fato prisão, mas simples averiguação (...) Recurso 

provido” (Apelação 0004953-15.2012.8.26.0510, 6ª Câmara de Direito 

Público, Relatora: Silvia Meirelles, julgado 07/04/2014). O Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais entende do mesmo modo. EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -OMISSÃO NO 

RECOLHIMENTO DE MANDADO PRISIONAL - DETENÇÃO PARA 

AVERIGUAÇÃO DO MANDADO - POSTERIOR LIBERAÇÃO - MERO 

ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. 

1 - A simples detenção para averiguação de mandado de prisão 

anteriormente expedido, ainda que já cumprida a pena que a ele deu 

origem, não gera o dever da Administração indenizar por erro judiciário, 

ainda mais quando não comprovado nos autos que a detenção se deu de 

forma arbitrária. (TJMG - Apelação Cível 1.0327.14.000222-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/07/0016, publicação da súmula em 19/07/2016) Desta forma, o 

requerente não comprovou o dano moral descrito no artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal e no artigo 927 do Código Civil, a fim de ensejar uma 

condenação em danos morais. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO 

POR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS inaugurais, com espeque no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. Karla Paloma Busato 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado 

Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi 

submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com 

lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir 

seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS OAB - MT14285/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO OAB - MT10304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012028-85.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENI VIEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011602-73.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

HEGUIMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILDO APARECIDO LIQUER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER TADEU ODORIZZI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ARAUJO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-83.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY CAROLINA DOS SANTOS 02500011100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AJS SINAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE BERALDO OAB - MT17691/O (ADVOGADO)
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Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012290-98.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA TRUBIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AYALA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000965-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DANIELA SILVA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que no acordo homologado nos autos nada foi 

deliberado quanto à exclusão do nome da executada dos órgãos de 

proteção ao crédito, intime-se a exequente a fim de que, em 5 dias, se 

manifeste sobre o requerimento do Id 14454080. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 31 de jullho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010750-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROSA CALIXTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-40.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intimem-se os reclamados para, no prazo de 5 dias, manifestar 

sobre a prestação de contas apresentada pelo reclamante. Compulsando 

os autos, verifica-se que foi expedido alvará no valor de R$ 5.898,12 

(cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e doze centavos) e, até a 

presente data somente foi prestado contas do valor de R$ 4.978,41 

(quatro mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), 

restando saldo remanescente de R$ 917,71 (novecentos e dezessete 

reais e setenta e um centavos). Assim, INTIME-SE o reclamante para, no 

prazo de 5 dias, prestar contas em relação ao saldo remanescente, 

fazendo constar que a omissão será comunicada ao Ministério Público 

para as providências cíveis e penais que julgar pertinentes. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direiro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012334-20.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MARCELA DE SOUZA GODOI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

 

Intimo para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ANTONIA RIBEIRO AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001837-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESLAINE CANDIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA MOTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR - UNIC - PRIMAVERA DO LESTE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 
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FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001845-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKISUELY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001850-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALINE OLIVEIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001851-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELIA MARIA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANNUEL ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANDRADE (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM OAB - MT0004449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EFICAZ-CONSULTORIA E SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

RAISSA IZABELLA ANTUNES OAB - MG147084 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010616-61.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

TIAGO STURM DA ROCHA OAB - MT22381/B-B (ADVOGADO)

 

Sobre os Embargos à Execução que são tempestivos, INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCEU SASSI (EXECUTADO)

ANITA BRANDTNER SASSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

 

Sobre o requerimento da Parte Executada que é tempestivo, INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001364-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001542-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PONTES (EXECUTADO)

MARCELO DE MELLO PONTES (EXECUTADO)

 

Sobre o requerimento do Executado Marcelo, INTIMO a Exequente para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON AGUIAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. Em miúdos, a ré opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos 

infringentes (cf. ID n. 13323872), por ter encontrado prova contundente da 

relação jurídica discutida nos autos. O autor, devidamente intimado, 

apresentou resposta aos termos do referido recurso. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Da análise do processado, verifico que assiste razão a 

embargante. Explico: Embora a empresa embargante tenha apresentado 

prova contundente da contratação apenas na fase recursal, medida que 

se impõe é o acolhimento de suas alegações em virtude do caráter de 

esclarecimento fático dos documentos juntados. Ademais, houve pleno 

respeito ao contraditório e inexistente qualquer indício de má-fé da 

embargante. Neste sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES 

DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CONEXÃO – MESMAS 

PARTES E MESMAS CAUSAS DE PEDIR – JULGAMENTO CONJUNTO PARA 

EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS 

A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA 

DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – 

AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É admissível a juntada de 

documentos após o momento processual oportuno, desde que observado 
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o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.Não se 

revestindo de verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a 

distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 

373 do CPC/15.O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de 

acordo com o art. 927 do Código Civil. (Ap 22304/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES 

DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CONEXÃO – MESMAS 

PARTES E MESMAS CAUSAS DE PEDIR – JULGAMENTO CONJUNTO PARA 

EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS 

A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA 

DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – 

AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.É admissível a juntada de 

documentos após o momento processual oportuno, desde que observado 

o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.Não se 

revestindo de verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a 

distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 

373 do CPC/15.O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de 

acordo com o art. 927 do Código Civil. (Ap 22303/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Deste modo, uma vez 

demonstrada a relação jurídica que se dizia inexistente, a medida mais 

justa e ponderada é a retificação da sentença, que passará a ter os 

seguintes termos: Sentença: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré, por uma dívida no valor total de R$ 196,52 (cento e noventa e seis 

reais e cinquenta e dois centavos), como prova certidão de restrição 

anexa à petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos em ID n. 

13323882) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes devidamente assinado pelo autor (assinatura 

idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se), bem como há juntada de 

cópia de documentos pessoais idênticos aos juntados com a petição 

inicial. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. No presente caso é desnecessária a 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré porque estas são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas 

pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do 

artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando 

se observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condeno-a ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001871-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDE MARIA KUNST (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001873-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA CLENI FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001874-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITA VILELA LEMOS COLTRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001879-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 
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credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

14373177. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do 

art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, 

intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste 

apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso não haja 

manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para 

só então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso 

nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010667-67.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS CONCEICAO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o documento do ID 14404857, bem como sobre a planilha do ID 14164442. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de Julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO COSTA DE BRITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDITORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

F.F. DIVULGACOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica do ID 14452197 deverá ser autuado em apartado, 

por dependência ao processo principal. Assim, promova o exequente as 

adequações necessárias para que seja o requerimento analisado, em 10 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001129-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA AMAJUNEPA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A executada Banco Bradesco S/A interpôs exceção de 

pré-executividade, alegando, em apertada síntese, que não houve 

intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, conforme 

entendimento da Súmula 410 do STJ. Requer, ainda, como pedido 

alternativo, que seja minorada a astreinte estipulada. O exequente, instado 

a se manifestar, requereu a improcedência do pedido. A defesa ora 

manejada pelo executado, à evidência e de acordo com o entendimento 

pacífico da doutrina nacional, é feita por meio de objeção, nos estritos 

limites do contraditório estabelecido no processo de execução. 

Construção doutrinária e pretoriana, pode ser alegada a qualquer tempo e 

reconhecível de ofício e de plano pelo juiz, desde que tenha o executado 

prova pré-constituída do alegado, ou que se trate de matéria de ordem 
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pública. As alegações do executado insurgem-se sob o fundamento de 

que não teria sido intimada pessoalmente do despacho que determinou o 

cumprimento da obrigação de fazer, buscando também o decote das 

astreintes. Com efeito deflui-se do enunciado n 410 do STJ, a necessidade 

de intimação prévia para fins de exibilidade das astreintes fixadas em 

obrigação de fazer: “A prévia intimação pessoal do devedor constituiu 

condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer.” Contudo, inaplicável o referido verbete 

na hipótese. Verifica-se dos autos que a sentença apenas confirmou a 

determinação inserta na decisão que deferiu o pedido de antecipação de 

tutela para que a reclamada procedesse a baixa do gravame existente 

sobre o veículo Fiat Palio ano/modelo 1996/1997, com as demais 

características descritas na inicial, conforme solicitado, estabelecendo, 

para tanto, prazo de 10 dias, sob pena de multa. É certo que ocorreu a 

intimação pessoal da executada para o cumprimento da obrigação de 

fazer quando da citação, tanto que compareceu a audiência de tentativa 

de conciliação. Oportunamente, foi determinada nova intimação, após 

prolação de sentença, para que desse cumprimento ao julgado, uma vez 

que até aquela data não havia cumprido a determinação do juízo. Não pode 

a executada tentar se esquivar de cumprir determinação judicial imposta. 

Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA 

EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA COMINATÓRIA - DECOTE - AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO FIXADA EM 

LIMINAR INITIO LITIS - CIÊNCIA POR OCASIÃO DA CITAÇÃO - SENTENÇA 

QUE CONFIRMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - LIMITAÇÃO DO VALOR - 

IMPOSSIBILIDADE. Desnecessária a intimação pessoal do devedor para 

exigir-lhe a multa cominatória, quando a sentença confirma liminar da qual 

ele já tinha ciência desde a citação. Não há que se cogitar da limitação das 

astreintes, quando previamente fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.754860-0/004, Relator(a): 

Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2015, 

publicação da súmula em 27/04/2015) Outrossim, quanto ao pleito de 

redução da multa fixada, tenho que esse é insubsistente, pois já ocorrida 

a limitação ao teto do Juizado Especial, conforme decisão do ID 11907424. 

Por outro lado, se o valor da multa alcançou quantia vultuosa, tal questão 

decorre exclusivamente da renitência da executada em não cumprir a 

decisão, não podendo agora questionar a quantum alcançado pela multa. 

Forte em tais considerações, INDEFIRO a objeção arguida pela executada, 

devendo a execução prosseguir em todos os seus termos. Intime-se a 

executada para, no prazo de 5 dias, comprovar nos autos o cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012312-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em análise da petição do ID 14405120, no que tange ao 

requerimento de penhora e avaliação do bem localizado via RENAJUD, a 

providência já foi apreciada por este Juízo, conforme despacho do ID 

14352187. No tocante ao pedido de remoção, desde a nova sistemática 

introduzida ao CPC/1975 pela Lei 11.382/2006, que deu nova redação ao 

art. 666 e incisos daquele antigo estatuto, passou a ser a regra enquanto 

que no sistema anterior, diuturnamente os bens constritos deveriam 

permanecer nas mãos do devedor, a quem se atribuía o encargo de fiel 

depositário dos mesmos. O CPC/2015, no art. 840, manteve a mesma 

regulamentação introduzida pela referida lei. No entanto, a remoção dos 

bens penhorados só deve ser deferida mediante requerimento do 

exequente e desde que este apresente motivos plausíveis que deem 

sustentação fática para a tomada da drástica medida. No caso presente, 

os argumentos expostos pelo reclamante para o deferimento da remoção 

não se mostram suficientes, uma vez que mesmo o bem estando na posse 

do executado, não impede que possíveis interessados tenham acesso ao 

veículo. Assim, não há necessidade premente da tomada da medida, 

sobretudo porque tendo sido atribuído ao executado o ônus de fiel 

depositário dos bens, o descumprimento do dever imposto acarretará a 

imposição das sanções legais pertinentes. Ademais, não se pode perder 

de vista que o art. 840 e sua nova redação devem ser interpretados 

sistematicamente com o art. 805 do CPC/2015 (art. 620 do CPC/1975) que 

estatui o princípio da menor onerosidade para o executado, o que em 

última análise, também não recomenda a entrega dos bens a um 

depositário judicial ou particular, porque só oneraria ainda mais o devedor. 

Neste tocante, válido transcrever o entendimento de José Carlos Puoli 

exposto na obra Código de processo civil interpretado, coordenação: 

Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Saraiva, 3ª ed., 2008, p. 2.136: “Por 

outro lado e no que concerne à necessidade de compatibilização entre o 

art. 666 e a regra do art. 620 do CPC, necessário anotar ainda que não 

poderá ser por mero capricho que o exequente poderá requerer e obter o 

desapossamento dos bens penhorados. É que os valores cobrados por 

depositários particulares (vale lembrar que em muitas comarcas não existe 

depositário público) são relevante e podem onerar, para além do razoável, 

os custos da execução. Em vista disto continua sendo necessário que 

haja uma justificativa plausível para a transferência do bem, hipótese na 

qual o juiz deverá, de modo fundamentado, decidir os incidentes 

suscitados.” No mesmo sentido, o entendimento do Professor José Miguel 

Garcia Medina (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 4ª ed., 2016, p. 1196): “a constituição do executado 

como depositário é medida que tende a agilizar o processo de execução, é 

menos dispendiosa, eliminando gastos com depositário judicial, e, além 

disso, atende ao disposto no art. 805 do CPC/2015, já que menos onerosa 

ao executado (...).” Com estas considerações, INDEFIRO por ora o pedido 

de remoção do bem a ser penhorado, formulado pelo exequente. Por fim, 

caso infrutífera a diligência, defiro o pedido para determinar a inscrição do 

nome da executada nos cadastros restritivos de crédito, em relação ao 

débito executado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ANTUNES GONCALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 
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quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 31 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 4794-63.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL CIPRIANO, CLEUDEIR V.C. CIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 4794-63.2011.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: OZIEL CIPRIANO e CLEUDEIR V.C. CIPRIANO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Cleudeir V.c. Cipriano Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Copaíba,nº2883-s, Bairro: Jardim Cerrado, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, Endereço: Atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

Executados(as): Oziel Cipriano, Cpf: 82505772134 Filiação: , brasileiro(a), 

, Endereço: Projeto 30 Novembro, Bairro: Zona Rural, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT, Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora Judiciária da Central de Arrecadação

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28678 Nr: 2681-44.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, MARINO 

JOSÉ FRANZ, PAULO SÉRGIO FRANZ, MIGUEL VAZ RIBEIRO, JAIME 

ALFREDO BINSFELD, SIDNEI MANSO, SOLISMAR LUIZ GIASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE SPANIOL - OAB:13846 

B OAB/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, Vitor Humberto Maizman 

- OAB:OAB/MT 4.501

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 14.935,44 

(Catorze mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 7.549,27 (Sete mil, 

quinhentos e quarenta e nove reais e vinte sete centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 7.386,17 (Sete mil, trezentos 

e oitenta e seis reais e dezessete centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80744 Nr: 4817-09.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE MEDEIROS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 4817-09.2011.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: MICHELLE MEDEIROS LIMA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Michelle Medeiros Lima, Cpf: 

28418120819, Rg: 30.123.616-1 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

médica, Endereço: Avenida Paraná, Nº 2388-S, Bairro: Menino Deus, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, : Atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.853,12 (Um mil, 

oitocentos e cinquenta e três reais e doze centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 926,56 (Novecentos e vinte e seis reais e cinquenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 926,56 

(Novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)) para fins 

de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Marias Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2018.

Luciana Marias Adams

 Gestora da Central de arrecadação e Arquivamento

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10380 Nr: 1777-97.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 5.449,18 (Cinco 

mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 4.128,38 (Quatro mil, cento e vinte e oito reais 

e trinta e oito centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R 

1.320,80 (Um mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113058 Nr: 5524-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wolney Ceza Mesquita Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO 49º CIRETRAN DO ESTADO DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82081 Nr: 1382-90.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LUIZ FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:MT/13.462

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 
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INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 15.200,14 

(Quinze mil, duzentos reais e catorze centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 7.681,62 (Sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e 

dois centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 7.518,52 

(Sete mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) para 

fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41937 Nr: 2246-65.2011.811.0045

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALGISA DOS SANTOS NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOLD JOSÉ NEUMANN, LOURDES 

CONCEIÇÃO NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 2246-65.2011.811.0045

ESPÉCIE: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERIDA: ARNOLD JOSÉ NEUMANN e LOURDES CONCEIÇÃO 

NEUMANN

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Arnold José Neumann, Cpf: 

13531999915, Rg: 465549 SSP PR , brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

Endereço: Rua Recife,1497, Bairro: Campo Real, Cidade: Campo 

Verde-MT, Atualmente em lugar incerto e não sabido.

Requerido(a): Lourdes Conceição Neumann, Cpf: 89595343153, Rg: 

650.093-5 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultora, 

Endereço: Rua Recife, 1497, Bairro: Campo Real, Cidade: Campo 

Verde-MT Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 526,29 

(Quinhentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 149,44 (Cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) 

para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ GUERIN BORTOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000465-15.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 9.465,00 AUTOR: 

INEZ GUERIN BORTOLINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Intimação do advogado da parte autora acerca da perícia agendada para 

15.08.2018 conforme ID anterior, devendo informar a parte autora para 

comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004840-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. G. J. (REQUERENTE)

A. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT23256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO Nº 1004840-25.2017.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Ação de Divórcio Consensual” cumulada com partilha de bens e acordo 

de alimentos e guarda movida pelos interessados Pedro Ferreira Granja 

Junior e Adriana Mascarenhas de Meneses Granja. Instado, o membro do 

Ministério Público pugnou pela intimação dos postulantes para a retificação 

do acordo quanto à prestação alimentícia, a fim de que atendam ao 

disposto no art. 1.710 do Código Civil. Vieram-me os autos conclusos. 2. 

RELATEI. DECIDO. As partes declaram o manifesto interesse em dissolver 

a sociedade conjugal por eles contraída. As partes entabularam, ainda, 

acordo referente à partilha de bens e dívidas, bem como em relação aos 

alimentos e guarda da filha do casal, Mariana de Meneses Granja. No que 

diz respeito à pensão alimentícia acordada em favor da filha do casal, 

pertinente a preocupação do Ministério Público quanto ao fato de ter sido 

ajustada por meio de valor nominal (R$ 1.000,00), sem “atrelamento a 

critério/índice de atualização”. Sendo assim, em atenção ao disposto no 

art. 1.710 do Código Civil, é de se corrigir o acordo na parte referente à 

pensão alimentícia, fazendo constar que a importância acordada 

corresponde à 104,82% (cento e quatro vírgula oitenta e dois por cento) 

do valor do salário mínimo vigente, atualmente equivalente a R$ 1.000,00 

(mil reais). No mais, ressalta-se que a Emenda Constitucional nº 066/2010 

extinguiu o requisito da separação judicial ou de fato para a realização do 

divórcio, e consequentemente o lapso temporal exigido pelo artigo 40 da 

Lei 6.515/77. Pelo exposto, e satisfeitas as exigências do artigo 1.120 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

contidos na petição inicial para que produza seus legais e jurídicos efeitos 

e consequentemente: a) DECRETAR o divórcio do casal; b) HOMOLOGAR 

o acordo entabulado entre as partes para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, com observância à correção atribuída ao valor da pensão 

alimentícia, fixada em 104,82% (cento e quatro vírgula oitenta e dois por 

cento) do valor do salário mínimo vigente; c) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao cartório 

competente para que proceda à averbação na forma do artigo 29, §1º, 

alínea “a”, da Lei 6.015/73. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Após, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000562-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SILVA DE SOUZA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000562-78.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.280,00 AUTOR: 

GERSON SILVA DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Intimação do advogado da parte autora acerca da perícia médica 

agendada para o dia 15.08.2018 conforme ID anterior, devendo informar a 

parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho 

de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

J. C. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000758-82.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 3.000,00 

REQUERENTE: JOSUE CARLOS SILVA FREITAS, CLEICIANE DE ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação 

do advogado da parte autora acerca da perícia médica agendada para o 

dia 15.08.2018 conforme ID anterior, devendo informar a parte autora para 

comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002542-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002542-26.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 12.402,00 AUTOR: 

PAULINA DE ALMEIDA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da perícia 

médica agendada para o dia 05.09.2018 conforme ID anterior, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

31 de julho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002134-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA CUNHA BALDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002134-06.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 AUTOR: 

LORENA CUNHA BALDEZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da perícia 

médica agendada para o dia 05.09.2018 conforme ID anterior, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

31 de julho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85893 Nr: 5553-90.2012.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCDM, PFCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 30 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87281 Nr: 1096-78.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA FAUSTINE BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIO BURATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR JOSÉ SCHWARZ - 

OAB:19656/PR

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 87281

TIPO: INVENTÁRIO

Vistos etc.

 A composição da parcela do financiamento indica que havia seguro 

contratado, assim, intime-se a Inventariante para esclarecer e trazer 

documentos aos autos a respeito da natureza de tal seguro e se foi 

utilizado para amortização/quitação das parcelas.

 O prazo é de 30 dias.

 Em seguida, vista dos autos para a herdeira de fls. 89/91, para 

manifestação em igual prazo.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 30 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89631 Nr: 3519-11.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCS, MCSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, CCAIDCODB, BJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4.910/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699/MT, DEIVISON 

ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8.353/MT, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume, ao qual, INTIMA-SE o Advogado Dr. 

FERNANDO OLIEIRA MACHADO, OAB/MT 9012-O, para devolver os autos 

código 89631, Número Único 3519-11.2013.811.0045 no prazo de 3 (três) 
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dias, sob pena de responder conforme Artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30263 Nr: 122-80.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume, ao qual, INTIMA-SE a Advogada Dra. 

TAÍSSA MAFFESSONI, OAB/MT 18436-O, para devolução dos autos nº 

122-80.2009.811.0045, Protocolo 30263, sob pena de responder conforme 

Artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81930 Nr: 1210-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BARBOSA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte, devidamente 

intimada em 21/08/2017, pagar voluntariamente, ou apresentar 

impugnação. Assim sendo, abro vistas ao autor para requerer o que de 

direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003142-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON GEAN SILVA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DE LRVMT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003142-47.2018.8.11.0045. 

IMPETRANTE: JAKSON GEAN SILVA FERREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE 

DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DE LRVMT, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E 

DIREITOS HUMANOS - SEJUDH Vistos, etc. 1. Trata-se de “Mandado de 

Segurança Com Pedido Liminar” impetrado por JAKSON GEAN SILVA 

FERREIRA em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO 

PROCESSO SELETIVO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE MATO 

GROSSO, objetivando a concessão de liminar a fim de que o Impetrado 

mantenha o Impetrante no certame, até o trânsito em julgado da presente 

demanda, podendo ainda, iniciar suas atividades no cargo pretendido. O 

Impetrante narra, em breve síntese, que se inscreveu no processo 

seletivo para provimento de cargo de contrato de agente de segurança 

socioeducativo, cargo que já ocupa, conforme Edital de nº 

003/2018/SEJUDH, o qual possui certame composto por 2 (duas) fases, 

sendo uma delas de títulos e outra de investigação social, ambas em 

caráter eliminatório e classificatório. Expõe ainda que fora excluído da 

última fase do concurso e que interpôs recurso administrativo solicitando 

explicações quanto aos fatos que resultaram na sua eliminação, contudo 

este foi indeferido, alegando que a desclassificação era baseada no “item 

7.7, incisos III e XV” do edital. Pontua o Impetrante que a justificativa 

atribuída pela banca, destoa da razoabilidade e proporcionalidade, uma 

vez que o Impetrante ficou sem saber o real motivo da desclassificação, 

visto inexistência de fundamentação clara e específica ante a vasta e 

vaga abrangência dos possíveis motivos que poderiam se adequar aos 

requisitos elencados no edital. Pugna pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Escuda a sua pretensão À vista dos requisitos da medida 

liminar fumus boni iuris e periculum in mora. Instrui a inicial com os 

documentos acostados eletronicamente. 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento. Decido. Com efeito, a proteção a direito líquido e certo lesado 

ou ameaçado de lesão é assegurada constitucionalmente, pela via da 

ação de mandado de segurança. Assim dispõe a Carta Maior sobre o 

tema, no seu art. 5º, LXIX, que trata dos direitos e garantias fundamentais: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.” 

Não destoa disso o texto contido no art. 1º da Lei nº 12.016/09, que 

disciplinou o mandado de segurança: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça.” O direito líquido e certo a que alude a 

Constituição e a lei de regência, por sua vez, é aquele que se mostra 

inequívoco, concreto, comprovado de plano, sem necessidade de dilação 

probatória, pois evidenciado. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é o 

procedimento acautelar do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

a sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não podem gerar dúvidas e, muito menos, depender a narrativa 

de dilação probatória. Pois bem. Como é de conhecido de todos, em nosso 

ordenamento jurídico constitucional a investidura de cargo público 

depende de prévia aprovação em concurso público e que somente em 

casos excepcionais, o Poder Público poderá celebrar contratos por tempo 

determinado para satisfazer interesse público urgente, conforme 

disciplinado no artigo 37, inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos 

público, interessante a lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao 

asseverar que: "Concurso Público é o procedimento administrativo que tem 

por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos 

ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o 

Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados 

em ocupar funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles 

que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecidas 

sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo 

meio de recrutamento de servidores públicos." ("in" Manual de direito 

administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre 

destacar, que há alguns princípios que norteiam os Concursos Públicos, 

em especial, e para elucidação do caso ora em comento, destaco o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que na lição de 

Marçal Justen Filho, assevera que: “A discricionariedade administrativa se 

exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento 

do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula 

ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o 

regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito 

Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. 

Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante a concessão da 

medida antecipatória para que a Impetrada mantenha o Impetrante no 

certame, até decisão final do presente mandamus. Pois bem, em análise 

perfunctória dos fatos exposto e da malha documental acostada aos 

autos, notadamente o documentos de id. 14402100, não vislumbro, nesta 

fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da tutela provisória pleiteada. Isto porque, verifica-se a 

ausência quanto a probabilidade do direito líquido e certo amparado pelo 
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Remédio Constitucional, para concessão da liminar vindicada em razão de 

não ter o Impetrante acostado aos autos, documentos suficientes com a 

finalidade de comprovar que houve a abusividade do poder pela parte 

impetrante em sua eliminação do processo seletivo em comento capazes 

de evidenciar aludidas condutas maliciosas atribuídas, uma vez que o 

impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade coautora, tendo ainda o Impetrante 

sequer juntado aos autos o próprio recurso protocolado vindicando seu 

direito, haja vista existência de um indeferimento de recurso nos autos. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça em caso análogo, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS. ÍNDOLE SATISFATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - 

Não estando presentes expressamente os pressupostos previstos no 

artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009, mostra-se inviável a concessão de 

pedido liminar. II – [...]. III - Agravo interno desprovido. STJ - AgRg no MS: 

15001 DF 2010/0019253-3, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de 

Julgamento: 14/03/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

17/03/2011. Percebe-se ainda que a previsão da realização da fase de 

investigação social tinha como objetivo principal a verificação da conduta 

do candidato, sob os aspectos morais, civis ou criminais necessários ao 

exercício do cargo público. Senão vejamos: 7.1. A Investigação de 

Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta 

idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do 

cargo, nos termos da legislação vigente. Salienta-se que, não se pode 

reputar ilegal e abusivo o ato da autoridade coatora que atenta para o 

cumprimento das disposições legais e normativas contidas no edital do 

certame. Além disso, não verifico como presentes as provas que 

demonstrem que houve descumprimento das regras editalícias por parte 

da banca examinadora. Ademais, como é sabido compete ao Poder 

Judiciário aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Portanto, ante a ausência dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001849-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001849-76.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

INOVA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA - ME Vistos etc. 

1. Ante a cessação da causa de suspeição, passo a análise do pedido 

pendente. 2. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, 

ainda, contestação nos autos. 3. ASSIM, nos termos e para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e 

julgo, por corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Pela 

sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do CPC, condeno a 

parte que desistiu ao pagamento das custas e despesas processuais. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de 

estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 26 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002661-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DAMACO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO PROCURADOR (A) ACERCA DO Agendamento da 

pericia para dia 12/09/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117993 Nr: 8410-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIO APARECIDO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da patrona da parte autora para manifestação:"CERTIFICO E 

DOU FÉ, que em cumprimento às determinações contidas no mandado 

66714 do Processo/Código 117993, NÃO LOGREI ÊXITO EM INTIMAR 

ELISIO APARECIDO MIGUEL, com base nas informações abaixo 

colacionadas:

Diligenciei à estrada Morocó, até a ponte de divisa entre o município de 

Lucas do Rio Verde e Sorriso, não localizando a chácara do Cajuru, sendo 

que, após, efetuei ligação à doutora Alexandra, procuradora da parte, que 

informou-me que o autor já é falecido e disse ainda que já informou no 

processo.

Sendo o que se apresenta, devolvo o mandado para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001837-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GPAV - GARCIA PAVIMENTACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO EM 

05 DIAS, ACERCA DO RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO ARQUIVADA 

NO ID 14466691

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001522-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVANIR CONTATO (EXECUTADO)

MOLIN TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

FABIO LUIZ DAL MOLIN (EXECUTADO)

KEZIA CHRISTINA RODRIGUES DAL MOLIN (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR EM CINCO DIAS ACERCA DO RETORNO DAS CARTAS DE 

CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000839-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ALDORI SILVEIRA HESPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR PARA MANIFESTAR EM 

CINCO DIAS, ACERCA DO RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002083-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALENCAR SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

APRESENTAR OS EXAMES SOLICITADOS PELO PERITO, CONFORME 

PETIÇÃO ARQUIVADA NO ID 14469790

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003078-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003078-37.2018.8.11.0045. Como é cediço, devido à 

aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário [art. 5º, inciso 

XXXV da CRFB/88], não subsiste a obrigatoriedade de promover-se o 

prévio exaurimento da instância administrativa para que a parte possa 

desfrutar do acesso à prestação jurisdicional. Todavia, a desnecessidade 

de condicionar-se o exercício do acesso à prestação jurisdicional ao 

prévio exaurimento da via administrativa, não descarta/rechaça a 

imprescindibilidade de a parte autora exteriorizar a caracterização de 

interesse de agir — que, como condição da ação, configura-se como a 

existência do critério necessidade-utilidade da pretensão e, portanto, parte 

da premissa da pré-existência de resistência e do conflito de interesses 

no âmbito do direito material. Portanto, diante desta moldura, conclui-se, 

por força de proposição lógica, que não há interesse de agir na pretensão 

de obtenção de benefício previdenciário quando inexistente prévio 

requerimento administrativo [STF, RExtr n.º 631.240/MG, Tribunal Pleno, 

Rel.: Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014]. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifica-se que a autora pretende a concessão de aposentadoria 

por idade híbrida/mista. Portanto, não há como considerar existente o 

requerimento administrativo necessário para o presente caso. A uma 

porque o requerimento administrativo acostado aos autos visava à 

concessão da aposentadoria por idade rural, não havendo pretensão 

resistida, na medida em que, atualmente, a autora pretende a concessão 

de aposentadoria por idade híbrida/mista. A duas porque, à época do 

requerimento administrativo, a autora contava com 59 (cinquenta e nove) 

anos, não cumprindo o requisito da idade exigido pelo art. 48, § 3.º da Lei 

n.º 8.213/1991 (60 anos, se mulher). Assim, ainda que julgado procedente 

o pedido inicial, seria impossível a concessão do benefício desde a data 

do requerimento administrativo, pois, à época, a autora não cumpria os 

requisitos necessários para concessão do benefício pleiteado. Por via de 

consequência, à míngua de existência de requerimento administrativo 

prévio ou decisão administrativa que tenha indeferido a concessão do 

benefício pleiteado, com fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de 

Processo Civil, Determino que a autora providencie, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emenda da petição inicial para que demonstre a 

formulação/protocolo do requerimento administrativo para concessão de 

aposentadoria por idade híbrida/mista, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de julho de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002096-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. M. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO)

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO)

EDIANE ELIAS FERNANDES OAB - GO26178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002096-23.2018.8.11.0045. Tendo em vista a proximidade 

da realização da audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 

01 de agosto de 2018 às 10h30min., aguarde-se a sua realização. D’outra 

banda, com fundamento no conteúdo do art. 9º do Código de Processo 

Civil, intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre o pedido e documentos acostados ao ID n.º 14285850, ID 

n.º 14285854, ID n.º 14285858, ID n.º 14285865, ID n.º 14285876, ID n.º 

14285885 e ID n.º 14285897, bem como informe se houve o 

comparecimento à avaliação na clínica contratada pela requerida. Após, 

voltem-me os autos conclusos para decisão. Lucas do Rio Verde/MT, em 

31 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000887-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DOMINGOS CRISTOFOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000887-19.2018.8.11.0045. Comprovada a prestação dos 

serviços pela empresa contratada, mediante a juntada nos autos das 

respectivas notas fiscais (ID nº 14121215 e ID n.º 14121252), DETERMINO 

a liberação da quantia de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), 

mediante transferência eletrônica para a Conta Corrente nº 54.237-5, 

Agência do Banco Sicredi nº 0810, em nome de GW Saúde Ltda-ME – 

CNPJ nº 24.568.762/0001-57 (ID n.º 14121185). Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 149764 Nr: 9520-70.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCISA AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O, FABIANI SOUZA DALL ALBA - OAB:OAB/MT 21.223-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n.º 9520-70.2017.8.11.0045.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93344 Nr: 525-73.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DENISE SCHIMANKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CANCI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimo a parte embargada para que, no prazo de 10 (dez)dias, apresente 

memorais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106534 Nr: 2099-97.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA AGUA PERFUMARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu inerte o prazo para a executada se manifestar 

acerca penhora parcial de valores de fl. 63. INTIMO os EXEQUENTES para 

darem prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 2866-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Smaniotto Agronegócios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Marin Rossato - Secretária da 

Secretaria de Finanças de Lucas do Rio Verde/MT, Silmara Boldori dos 

Santos - Supervisora de Tributos da Secretaria de Finanças de Lucas do 

Rio Verde/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 2866-72.2014.811.0045.

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetive o cumprimento integral da decisão judicial. Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87826 Nr: 1673-56.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR LUIZ ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT, WILLIAN DOS SANTOS PUHL - OAB:OAB/MT 

24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte para vistas do autos desarquivados pelo prazo de 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao arquivo de 

feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24835 Nr: 2627-15.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VALDOMIRO GRISA, MAIK ANDRÉ GRISA, 

ANE KEITH GRISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2627-15.2007.811.0045.

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito.

Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem sobre a proposta de acordo oferecida pela requerida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109226 Nr: 3501-19.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Processo n.º 3501-19.2015.811.0045.

Intime-se a perita para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique data, 

horário e local para a realização dos trabalhos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105169 Nr: 1377-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIEGO KIRST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1377-63.2015.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40720 Nr: 1025-47.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 Processo n.º 1025-47.2011.811.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome da executada.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91395 Nr: 195-23.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  I S I D O R O  S E B A S T I ÃO 

BREITENBACH,(ESPÓLIO), SÍLVIA INÊS BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Processo n.º 195-23.2010.811.0045.

Expeça-se ofício ao Juízo da Comarca de Tapurah/MT solicitando 

celeridade no cumprimento do ato deprecado.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97041 Nr: 3569-03.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447-A/SP, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - 

OAB:SP/23.569, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3569-03.2014.811.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que foi realizada a penhora 

parcial de dinheiro em conta bancária, de propriedade do executado (fls. 

68/70), e que a exequente, devidamente intimada para concretizar o 

pagamento das despesas de locomoção do meirinho para realizar a 

intimação do devedor acerca da penhora, requereu a suspensão do 

andamento do processo com lastro na regra prevista no art. 921, inciso III 

do Código de Processo Civil.

Embora existam bens penhoráveis (na realidade, existem bens 

penhorados no processo!!!!), o processo civil se desenvolve, como 

decorrência direta do princípio dispositivo, por iniciativa e protagonismo 

das partes litigantes, a ponto de que se a parte deseja concretizar o 

sobrestamento do processo e, subsistindo enquadramento nas situações 

previstas na lei, o juiz deve deferir o requerimento. Todavia, não me 

parece lógico, tampouco razoável, que existindo penhora parcial de 

dinheiro e não mais havendo interesse do credor em promover o 

andamento no processo, os recursos financeiros, objeto do ato de 

constrição judicial, fiquem, por tempo indefinido (até o advento da 

prescrição intercorrente), vinculados ao processo.

Portanto, diante deste cenário, apenas por medida de cautela, DETERMINO 

que se proceda a intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez), 

noticie se possui interesse na manutenção da penhora parcial de dinheiro 

realizada e, caso positivo, deposite em Juízo o valor da diligência do 

meirinho para que se realize à intimação do devedor, registrando-se que a 

ausência de manifestação ou de depósito do valor da diligencia acarretará 

em concordância com relação ao cancelamento/levantamento da penhora 

e, consequentemente, com a devolução dos valores ao executado.

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14872 Nr: 770-02.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO RODRIGUES FRANCO, ELOI 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE CASTRO BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:19437/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 INTIMO a exequente para que proceda ao recolhimento da guia de 

recolhimento para expedição de certidão de penhora, disponível no sítio 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home>Certidão de Processo em Tramitação 

- Sem Busca, e comprove nos autos seu recolhimento (termo de fl. 73).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114287 Nr: 6328-03.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEDIVANDO MARTINS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do processo. 

Assim, faço vistas à parte autora para requerer o de direito, dando 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003106-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS GUINTHER DA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo nº 1003106-05.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, pois a petição inicial foi endereçada ao Juízo do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Diante disto, Determino a 

remessa deste processo ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT, que detém competência para apreciar a 

matéria da demanda. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de julho 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001514-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUELEM RAIOL TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1001514-23.2018.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a 

condição de segurada da autora e o cumprimento do período de carência, 

conforme certidão do CNIS acostada ao ID n.º 12812645, bem como a 

comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento único de 

não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID n.º 

12812720). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que a autora, em 13/06/2018, submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de moléstia grave (CID M54, M51 e M19), e que impõe limites 

materiais ao exercício de atividade laboral, conforme demonstra o laudo 

pericial encartado ao ID n.º 13699041 e ID n.º 13699089. Logo, a princípio, 

está demonstrada, nesta fase processual, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais, circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a parte requerente logrou êxito em expor 

situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora 

da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dela dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. Assim, da 

forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito 

invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de conceder o 

auxílio-doença à autora Débora Suelem Raiol Tavares, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Incumbe à parte autora, 

dentro do prazo fixado, formular novo requerimento administrativo para 

prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Com 

a juntada do laudo pericial aos autos, Determino que se expeça requisição 

de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos 

honorários do perito. Intime-se a autarquia requerida para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do laudo pericial [art. 477, § 1.º 

do Código de Processo Civil/2015]. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indiquem outras provas que pretendem 

produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de julho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003038-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR DENIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003038-55.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em 

desfavor de Ademar Denig. Vieram os autos conclusos para deliberações. 

É sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que a parte autora manifestou, de 

maneira expressa, a intenção de não mais imprimir andamento aos atos do 

processo, revelando a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência de necessidade 

de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não ultimada a citação 

do réu [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], considero que a 

extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. 

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de 

seu mérito. Com esteio no conteúdo normativo art. 90 do Código de 

Processo Civil, Condeno a autora no pagamento das custas judiciais. 

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41488 Nr: 1795-40.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Francisco do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ PEDRO FRANCISCO DO PRADO, 

Rg: 1805356-4, Filiação: Moises Lemes Prado e Ana Francisca Prado, data 

de nascimento: 13/08/1981, brasileiro(a), natural de Alto Paraguai-MT, 

convivente, auxiliar de operador de secador, Telefone 9801-6918. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 22/08/2018, às 16:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 221. 

Assim, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, 

designo audiência de justificação para o dia 22 de agosto de 2018, às 

16h30min, oportunidade em que o reeducando poderá apresentar 

justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de 

pena no regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no 

presente feito, podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente 

e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em Juízo 

independentemente de intimação.Intime-se o reeducando no endereço 

constante nos autos e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de julho de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107544 Nr: 2600-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ORIPIS BERLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, Jeferson Riscik - OAB:21672/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO ORIPIS BERLEZI, Rg: 

1844281-1, Filiação: José Ismael Berlezi e Maura do Carmo Oripis, data de 

nascimento: 28/03/1989, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

solteiro(a), gesseiro, Telefone (65) 996146615. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 
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Justificação que se realizará no dia 22/08/2018, às 16:15, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 81. 

Assim, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, 

designo audiência de justificação para o dia 22 de agosto de 2018, às 

16h15min, oportunidade em que o reeducando poderá apresentar 

justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de 

pena no regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no 

presente feito, podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente 

e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em Juízo 

independentemente de intimação.Intime-se o reeducando no endereço 

constante nos autos e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de julho de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133252 Nr: 7449-32.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIELY GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 

denúncia, para CONDENAR a acusada NATIELY GOMES DE CARVALHO, 

qualificada nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, 

c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.DA DOSIMETRIA DA 

PENAA pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, 

“caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de 

reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) 

dias-multa. Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 

11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade 

de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, 

ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da 

menoridade relativa, contudo deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo 

legal em razão do teor da Súmula nº 231 do C. STJ.Na terceira e última 

fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, 

e considerando o número de menores envolvidos (1), majoro a pena na 

fração mínima de 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 

10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) 

dias-multa.Tratando-se de agente primário, de bons antecedentes, e que 

não se dedica às atividades criminosas nem integra organização 

criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, 

da Lei nº 11.343/2006, e de consequência, reduzo a pena na fração 

máxima de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de 01 (um) 

ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 195 (cento e noventa 

e cinco) dias-multa. Fixo o regime de pena inicialmente aberto, nos termos 

do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146436 Nr: 7153-73.2017.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YAN DENNER SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEREZINHA MORANTI SENA - 

OAB:7545-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando que o regime de pena semiaberto na Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT importa no estabelecimento de condições a serem 

cumpridas na residência do apenado, face a ausência de estabelecimento 

penal adequado.

Considerando que o recuperando demonstrou vinculou familiar nesta 

Comarca.

Pelo exposto, ANUO com a continuidade do cumprimento da pena do 

regime semiaberto nesta Comarca pelo recuperando Yan Denner Santos 

de Oliveira, qualificado nos autos, mediante remessa do executivo de pena 

pelo Juízo de Origem.

Intime-se.

 Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002241-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS BIANCHI DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Fernando Santos (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 12/09/2018 Hora: 

13:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DE ABREU 01712589164 (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/09/2018. às 13:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/09/2018. às 13:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/09/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SANTIAGO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/09/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/09/2018. às 14:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011611-65.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO REGINALDO BARROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FELIX DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MESQUITA ALCOFORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000082-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVANDRO MESQUITA 

ALCOFORADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral nos termos 

do art. 355, I do NCPC. Passo ao exame do mérito. O Reclamante postula a 

condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em razão de ter 

inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 15/12/2017, no 

importe de R$ 503,06 (quinhentos e três reais e seis centavos) ao 

argumento de que foi impedido de efetuar compras no comércio local em 

razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, 

sendo que não possui relação contratual com o reclamado. Por sua vez, o 

Reclamado afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a Reclamante 

inadimplente, torna legítima a cobrança e a inserção dos dados da mesma 

nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima, e no mérito pela improcedência da ação. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

análise dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, II, do CPC, não fazendo prova da origem do 

débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e a origem do débito, via de consequência, que 

a inserção do nome do reclamante é indevida e deve o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal, além da procedência dos danos morais 

pleiteados. A empresa reclamada é diretamente responsável pela conduta 

dos seus prepostos, se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Assim, tenho que o reclamado deve responder pelas 

conseqüências dos seus atos, qual seja, a de indenizar a vítima pelos 

danos morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório 

deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda que a reclamante possui restrição 

anterior no cadastro de inadimplentes sendo discutida em Juízo , e os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (12/10/2015) - (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 503,06 

(quinhentos e três reais e seis centavos), discutido nos autos; 
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DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar o reclamado no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 19 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003293-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KENSY HUBER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010652-94.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE CORREIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010652-94.2015.8.11.0045 REQUERENTE: NILCE CORREIA DE 

MORAIS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Intimem-se as partes do 

retorno dos autos da Turma Recursal devendo requer o que de direito e 

interesse no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no 

prazo determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 15 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004758-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE JESUS VELOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004758-91.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VANDERLEI DE 

JESUS VELOSO JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc. 

Converto o julgamento em diligência. Determino que a parte Reclamante 

proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 

(s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante 

de endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, energia 

e telefone, uma vez que, a comprovação da residência em nome da parte 

é essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Intime-se e 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de março de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004756-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE JESUS VELOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004756-24.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VANDERLEI DE 

JESUS VELOSO JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc. 

Converto o julgamento em diligência. Determino que a parte Reclamante 

proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 

(s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante 

de endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, energia 

e telefone, uma vez que, a comprovação da residência em nome da parte 

é essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Intime-se e 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de março de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005218-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IARA APARECIDA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005218-78.2017.8.11.0045 REQUERENTE: IARA APARECIDA 

AGUIAR REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Visto etc. Converto o 

julgamento em diligência. Determino que a parte Reclamante proceda 

emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, 

inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de 

endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, energia e 

telefone, uma vez que, a comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Intime-se e 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de março de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003015-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUZISLANE DE SOUZA COSTA 01630085154 (EXECUTADO)

EUZISLANE DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/09/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M A TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000687-80.2016.8.11.0045 REQUERENTE: M A TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL Vistos. Ante o teor da certidão de id. 1245066, bem como a 

Instrução Normativa SCA N. 02/2011, do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, revogo a decisão proferida no id. 11552685, vez que equivocada. 

Intime-se a parte autora para que requeira a restituição ao Juiz Diretor do 

Fórum, conforme o Capitulo I - Disposições Iniciais. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002345-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE CARDOSO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002345-42.2016.8.11.0045 REQUERENTE: CLAUDILENE 

CARDOSO MOREIRA REQUERIDO: LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

LTDA - ME Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo requerido, 

arquive-se com as advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIDAO TRANSPORTES E SERVICOS DE MUNCK LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010041-10.2016.8.11.0045 REQUERENTE: KIDAO 

TRANSPORTES E SERVICOS DE MUNCK LTDA - ME REQUERIDO: YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S.A. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 31428 Nr: 1531-91.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÁCIDO EQUIPAMENTO E MONTAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 49 – a numerar, expirado o prazo, intime-se a parte 

autora para manifestar-se, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 28540 Nr: 2552-39.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES BATISTELLI GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 70 – a numerar, expirado o prazo, intime-se a parte 

autora para manifestar-se, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002681-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002681-75.2018.8.11.0045 EXECUÇÃO FISCAL 

VISTO. Cite-se a executada, nos termos dispostos no artigo 8°, da Lei 

6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei. A citação deverá ser feita pelo 

correio, conforme determina o artigo 8°, inciso I, da Lei 6.830/80. Consigne 

que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da execução, 

ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito. Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a 

intimação do devedor e de seu cônjuge, se casado for. Garantido o Juízo, 

a executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

intimação da penhora, oferecer embargos à execução, nos termos do 

disposto no artigo 16, da Lei 6.830/80. Concedo os benefícios do art. 212, 

parágrafo 2º do CPC. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, para o caso de pronto pagamento, com os 

acréscimos das custas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 30 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001016-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADROALDO FERREIRA FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Processo: 1001016-58.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADROALDO 

FERREIRA FRANCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Cumpra-se o 

determinado no evento de ID n° 11661976. Após, intimem-se as partes, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca dos meios 

de prova que pretendem produzir, sem prejuízo ao julgamento antecipado 

da lide. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 30 de julho de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003137-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO TIMOTEO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

CARTA PRECATÓRIA DESPACHO Inicialmente, oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando, com urgência, o envio da guia de distribuição da 

presente missiva, bem como o respectivo comprovante de pagamento, eis 

que as guias juntadas referem-se à distribuição da ação principal 

(Execução). Consigne-se que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Com a juntada das guias e presentes os requisitos exigidos 

no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A 

PRESENTE COMO MANDADO. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 31 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002976-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUMPTA BONDAN VOLPATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002976-15.2018.8.11.0045 VISTOS. Intime-se a parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de recolher o 

valor das custas judiciais e taxa judiciária, comprovando o recolhimento 

com a juntada das guias e respectivos comprovantes ao processo, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002948-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE ARRUDA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME TREMEA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

CARTA PRECATÓRIA DESPACHO Se presentes os requisitos exigidos no 

art. 260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE 

COMO MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante 

informando a falta dos documentos necessários ao seu cumprimento 

solicitando o envio, com urgência, e que caso não haja regularização no 

prazo de 60 (sessenta) dias a presente será devolvida 

independentemente de cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o 

recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, devolva-se à 

comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e 

baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 31 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002986-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOTTI & PERINOTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

CARTA PRECATÓRIA DESPACHO Se presentes os requisitos exigidos no 

art. 260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE 

COMO MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante 

informando a falta dos documentos necessários ao seu cumprimento 

solicitando o envio, com urgência, e que caso não haja regularização no 

prazo de 60 (sessenta) dias a presente será devolvida 

independentemente de cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o 

recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, devolva-se à 

comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e 

baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 31 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1003050-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JALES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

CARTA PRECATÓRIA DESPACHO Se presentes os requisitos exigidos no 

art. 260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE 

COMO MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante 

informando a falta dos documentos necessários ao seu cumprimento 

solicitando o envio, com urgência, e que caso não haja regularização no 

prazo de 60 (sessenta) dias a presente será devolvida 

independentemente de cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o 

recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, devolva-se à 

comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e 

baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 31 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002944-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VISTO. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito, conforme se vê instrumento de 

protesto juntado sob a ID n.º 14259144. Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem ou pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Contudo, condiciono o cumprimento da medida ora deferida, à adequação, 

pelo autor, do valor dado à causa e, consequentemente, o recolhimento 

das custas iniciais bem como complementares. Tal medida se faz 

necessária visto que, é pacífico o entendimento de que o valor dado à 

causa deve ser o do proveito econômico que será auferido pela parte em 

caso de procedência, ao final, de seu pedido, sendo assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, adequar o valor da causa ao 

proveito econômico pretendido, compreendido pelas parcelas vencidas e 

vincendas do contrato. No mesmo prazo deverá a financeira realizar o 

recolhimento das respectivas custas inicias e complementares, sob pena 

de revogação da presente decisão e extinção do feito. Ultimadas as 

providências acima, certifique-se a Sra. Gestora e proceda ao 

cumprimento integral da liminar, realizando para tanto o seguinte: 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos do representante legal da parte autora, conforme indicado na inicial, 

devendo ficar como depositário do bem descrito na peça vestibular. 

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para que, em 05 (cinco) 

dias, querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de juros, 

correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), 

caso em que arbitro os honorários em 10%, ou apresente resposta, sob 

pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 dias 

contados da execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, 

do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004). 

Cientifique o requerido que cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 

credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). Concedo os benefícios 

do art. 212, § 2º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 31 

de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003061-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINES APARECIDA MASSOLA GROSBELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORAZZO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1003061-98.2018.8.11.0045 AÇÃO RESTITUIÇÃO 

DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

REQUERENTE: CLARINES APARECIDA MASSOLA GROSBELLI 

REQUERIDO: VICTORAZZO COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME. 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA VISTO. Trata-se de AÇÃO RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

tendo as partes acima identificadas. Recebo a inicial e documentos 

anexos. Designo audiência de conciliação, a ser realizada perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) deste 

Juízo, no dia 18 de outubro de 2018, às 14:30 horas, nos termos do que 

determina a Ordem de Serviço n.º 01-2016-CEJUSC, devendo a escrivania 

proceder o agendamento de audiência conciliatória, no sistema PJE. 

Cite-se o (a) requerido (a), com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado. A 

intimação da parte autora para a audiência deverá ser feita na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de parte representada 

pela Defensoria Pública. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou da parte Ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). 

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

ressaltando que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro 

o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

CDC, bem como a gratuidade de justiça. Intime-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de julho de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juiz de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 043/2018.

 O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE 

ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

 RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a servidora RAISSA CAROLINE APARECIDA DA SILVA, 

Técnico Judiciário, na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Água Boa – 

MT.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 30 de julho de 2018.

 Jean Louis Maia Dias

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 045/2018.

 O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO - 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE 

ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

Considerando que a servidora Carmen Sylvia Onofre de Sousa, matrícula 

20969, designada para exercer a função Gestora Judiciária do CEJUSC, 

encontra-se de férias no período de 06 de agosto a 25 de agosto de 2018;
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 RESOLVE:

Designar a servidora ORACY DA PENHA XAVIER, matrícula funcional nº 

4214, Auxiliar Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta, no período de 06 de agosto a 25 de agosto de 2018, durante o 

afastamento do titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 31 de Julho de 2018.

 JEAN LOUIS MAIA DIAS

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1033387 Nr: 3913-17.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzimar Neiva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Tristão do Carmo - 

OAB:OAB/ES 15.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, além das custas da distribuição da Carta 

Precatória, promova também, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento 

das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) mandado(s) 

expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. Fica advertido 

o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser efetuado 

obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados 

desta Comarca, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1031841 Nr: 2924-11.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Antônio de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Aparecido Mapelli, Rosa Helena 

Mapelli, Espólio de Antonio Carlos Mapelli, Edvaldo Mapelli, Renata Soares 

Franco Mapelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Hernandes Palhares - 

OAB:22525-A, Robson Antonio de Paula - OAB:OAB/MG 54.865-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique de Oliveira - 

OAB:95.979/MG, Leandro Lemos Cardoso - OAB:91.606/MG, 

Rosenvaldo Luiz Borges - OAB:69.005/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) advogado(a) da parte 

executada para tomar ciência da manifestação da leiloeira designada, 

podendo, caso queira, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100054 Nr: 2262-52.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLC, ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se infere dos autos, a parte executada cingiu-se a opor-se 

por negativa geral, deixando de impugnar especificamente a constrição de 

valores efetivada nos autos.Assim sendo, converto a indisponibilidade em 

penhora e, por consequência, promovo nesta data a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para conta única.No mais, (...). 

Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva 

da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou 

minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.Havendo manifestação 

ou certificado o respectivo decurso de prazo, retornem-me conclusos 

para deliberação.Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000958-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PASSERANI ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN DE CARVALHO GOMES OAB - SP296149 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000958-93.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

SERGIO PASSERANI ANDRADE Considerando a necessidade de 

readequação da pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente 

agendada, para o dia 18 de dezembro de 2018 às 16h3 0min do horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, consignando as demais deliberações 

contidas na decisão objeto do id nº 14317229 . Intimem-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN OAB - SP376038 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Esbulhadores Desconhecidos (RÉU)

JOSE MARIA SCOTON (RÉU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus representantes 

processuais, acerca da NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA NOS AUTOS, marcada para o dia 16/10/2018 às 13h00min 

(MT). Do mesmo modo, pela presente Certidão, ficam as partes cientes, 

conforme determinado pelo Gabinete deste Juízo, de que a data informada 

no r. Despacho ID 14346191, notadamente em seu item 9., qual seja, dia 

17/10/2018 às 14h30min(MT) deve ser desconsiderada, em virtude de 

haver determinação anterior designando outra sessão de julgamento para 

a mesma data e local. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN OAB - SP376038 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Esbulhadores Desconhecidos (RÉU)

JOSE MARIA SCOTON (RÉU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus patronos 
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constituídos, do inteiro teor do r. Despacho ID 14346191, datado de 

26/07/2018, que nomeou como Perito Judicial no presente feito a empresa 

Instituto de Perícias Científicas - IPC, devendo as partes, caso queiram, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, arguir eventual impedimento ou 

suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar 

quesitos, sob pena de preclusão. Do mesmo modo, ficam as partes 

cientes do inteiro teor do referido decisum, que segue vinculado à 

presente, instruindo-a e complementando-a, para as providências 

cabíveis. OBSERVAÇÃO: reitera-se o teor da Certidão ID 14473615, 

datada de 31/07/2018, a qual dispôs acerca da data e horário corretos 

para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento designada, qual 

seja: 16/10/2018 às 13h00min(MT), conforme a referida certidão que 

segue vinculada, instruindo a presente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000502-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONTINI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KISMAIR MARTINS REIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao preparo da Carta Precatória ID 13266363, datada 

de 30/05/2018, devendo as competentes guias/comprovantes do 

pagamento das custas do ato ser(em) juntado(s) aos presentes autos, 

para posterior encaminhamento da missiva.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104435 Nr: 4941-25.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracina Carneiro Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ao dar cumprimento à decisão retro, este Gestor veificou 

que o pedido da parte foi no sentido de executar sentença transitada em 

julgado. Assim, ENCAMINHO os autos conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 3027-23.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de penhora/avaliação/remoção/intimação expedido(s) nos 

autos, devendo ser colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do 

pagamento. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das 

diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de 

Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme 

Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109853 Nr: 2361-85.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Akiyo Sasaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ADAMCZIK - 

OAB:28721/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGANTE, por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, caso queira, manifeste-se nos autos com o que 

entender de direito acerca do Decisum de fls. 125/127 dos autos, 

especificamente, acerca do item 3 do mesmo. Em caso de inércia, no 

prazo acima indicado, presumir-se-á sanado o objeto dos embargos 

interpostos, conforme item 3 do referido Decisum.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90833 Nr: 639-84.2014.811.0021

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Deusanete Tranqueira da Silva, JGAdN, Claubério 

Francisco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira do Nascimento, Eliana Pereira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 639-84.2014.811.0021 – Código: 90833.

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Deusanete Tranqueira da Silva e Josias Gabriel Almeida 

do Nascimento e Claubério Francisco do Nascimento

PARTE RÉ: Wilson Pereira do Nascimento e Eliana Pereira de Almeida

CITANDO(A, S): Requerido(a): Eliana Pereira de Almeida Filiação: Pedro 

Leite de Almeida e Luzinete Pereira da Silva, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

10, Quadra 22, Lote 06, Bairro: Cristalino iii, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/02/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de regularização de guarda, onde 

foram esgotados todos os meios para a efetivação da localização do 

executado, sem que o mesmo fosse encontrado.

 DESPACHO: “(...) / Para tanto, expeça-se edital com prazo de 20 (vinte) 

dias, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do Código de 

Processo Civil. / (...).”.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 30 de julho de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85617 Nr: 132-60.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lício Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Sebastião Lício Borges, Cpf: 

05464277153, Rg: 1120430 SSP GO Filiação: Maria Ana de Jesus, data de 

nascimento: 08/03/1932, brasileiro(a), natural de Rio verde-GO, casado(a), 

Endereço: Loteamento 19. 05Km da Cidade, Bairro: Rural, Cidade: Nova 

Nazaré-MT

Resumo da Inicial:A Fazenda (?), ajuizou perante este Juízo, a presente 

ação em face da executada em (?), alegando ser credora da mesma da 

importância de R$ (?), representada pela CDA nº (?). Esgotados todos os 

meios para localização do executado, pela M.Mª Juíza Substituta da 2ª 

vara da Comarca de Água Boa-MT, Drª Caroline Schneider Guanaes 

Simões foi deferido a citação do mesmo através de edital.

FINALIDADE: A C I T A Ç Ã O do executado, por todo o conteúdo do 

despacho e incial transcritos, bem como, para PAGAR A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou 

GARANTIR A EXECUÇÃO por meio de: 1. depósito em dinheiro, à ordem 

deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 

atualização monetária; 2. fiança bancária; 3. nomeação de bens próprios à 

penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência destes.

Nome e cargo do digitador:Wender da Silva Bresolin, Servidor

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94723 Nr: 3645-02.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS, Marcia Cristina Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vaz dos Santos, Senhorinha Bento Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3645-02.2014.811.0021 – Código: 94723.

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Raquel Lourenço da Silva e Marcia Cristina Lourenço da 

Silva

PARTE RÉ: João Vaz dos Santos e Senhorinha Bento Maia

CITANDO(A, S): Requerido(a): João Vaz dos Santos Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua 01, N 535 Fone 12.9.9715.3677, Bairro: Pr do 

Itagua, Cidade: Ubatuba Sp-SP

Requerido(a): Senhorinha Bento Maia Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Descinhecido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresente 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Investição de Paternidade Post 

Mortem, onde os requeridos são genitores do de cujus, Sr. Airton Vaz dos 

Santos. Na data do óbito, a requerente encontrava-se gestante de 07 

(sete) meses. Durante a união estável, os supostos avós paternos, ora 

requeridos, não mantiveram contato com o de cujus. Desta forma, a 

requerente pugna que seja comprovada a paternidade da criança.

DESPACHO: "[...] 3 - Sendo infrutífera a diligência acima, DEFERE-SE a 

citação por edital dos requeridos, EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 

(vinte) dias, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC. 

[...]".

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor., digitei.

 Água Boa - MT, 30 de julho de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000614-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JUNIOR DEFENTE (AUTOR)

MARIO DEFENTE NETO (AUTOR)

LUIZ DEFENTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARICELMA BARROS DOS SANTOS DA COSTA (RÉU)

PEDRO PEREIRA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1000614-15.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em relação ao pleito 

consignatório, nota-se a existência de hipótese de pagamento em 

consignação, nos termos do art. 335, inciso IV do CPC. Dessa maneira, 

este Juízo DEFERE o pedido consignatório, devendo o produto ser 

depositado na unidade da empresa “Louis Dreyfus Commodities”, 

localizada nesta cidade de Água Boa/MT ou, eventualmente, em outro 

armazém, mediante acordo e expressa manifestação de ambos os réus, 

devendo a parte autora atentar-se para o prazo especificado no art. 542, 

inciso I do CPC, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 

542, parágrafo único do mesmo diploma. Saliente-se que os custos da 

armazenagem poderão ser absorvidos pelo valor do produto. 2 – 

Realizado o depósito, CITEM-SE os requeridos para que, querendo, 

apresentem contestação ao pedido formulado no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 335 do CPC/2015), podendo alegar as situações elencadas no 

art. 544 do CPC, sob pena de revelia. 3 – Na hipótese de o réu alegar em 

sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor 

ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 e 544 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para as providências 

do art. 548 do CPC. 5 - EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 30 de julho de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 17:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001871-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado da reclamada 

para comprovar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, se cumpriu o acordo 

entabulado em audiencia. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ZANATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REMIRES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000234-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: AUGUSTO ZANATTA 

REQUERIDO: JOSE REMIRES DA SILVA JUNIOR Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, verifico que o reclamado foi regularmente citado 

mas não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte reclamante é 

credora do reclamado da quantia de R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e 

trinta reais), devidamente atualizado. Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte reclamante, com 

a extinção do processo com julgamento do mérito para condenar o 

reclamado ao pagamento da quantia de R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e 

trinta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 26 de Julho de 2017. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 18 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027056 Nr: 7613-35.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Weber da Silva, Paulo Martins Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 10 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14:10 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DO FÓRUM LOCAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 118613 Nr: 1281-52.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Costa, Nathan Souza Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Roberto de Oliveira 

Silva - OAB:18076

 Posto isso, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado ALEX DA 

SILVA COSTA, qualif. nos autos, mediante o seguinte compromisso, sob 

pena de revogação do benefício em caso de descumprimento:a) 

Comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para 

atos da instrução criminal e para o julgamento;b) Não mudar de residência, 

sem prévia autorização deste juízo;c) Não se ausentar por mais de 08 

(oito) dias de sua residência, sem comunicar este juízo.d) Recolher-se em 

sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, 

no período compreendido entre 20h00min e 06h00min do dia seguinte.e) 

Comparecimento ao CRAS, no prazo de 24hs, para realização de 

acompanhamento psicossocial em prevenção ao uso de drogas.14. 

Oficie-se ao CRAS dando informação da obrigação do indiciado de 

comparecer às consultas que serão agendadas pela profissional 

habilitada, devendo esta, juntar relatórios mensalmente, até o fim da 

instrução processual. Em caso de não comparecimento do indiciado no 

prazo assinalado, deverá ser comunicado aos autos para as devidas 

medidas. 15. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA e Termo de 

Compromisso para o acusado ALEX DA SILVA COSTA, devendo o 

indiciado ser postos em liberdade se por outro motivo não estiver 

preso.16. Ao tempo da soltura, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça indagar 

ao autuado o seu telefone e os endereço completo em que poderá ser 

localizado para as demais fases processuais, certificando a resposta nos 

autos.18. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Água 

Boa/MT, 06 de Março de 2017.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 68/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o senhor JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS foi 

exonerado da função de juiz de paz, conforme Ato n. 635/2018-DRH, CIA 

n.º 2373-31.2017.8.11.0000,

 RESOLVE:

DESIGNAR a senhora NEYLA CRISTINA DE SOUZA CAVALCANTE DE 

SOUZA, 1ª suplente, para exercer as funções de Juíza de Paz, durante o 

mês de Agosto/2018, exercendo todas as atribuições e deveres inerentes 

ao desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 31 de julho de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84217 Nr: 3684-94.2017.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANI RIBEIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA DO CARMO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em mira a Semana Nacional da Conciliação, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 09 de novembro de 2018, às 09h00.

2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 30 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 96770 Nr: 2742-28.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELANIO ROMMEL GONÇALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA 08 MAQ EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 08h00(MT).

4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80324 Nr: 1439-13.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSINA MACCHIONE - 

OAB:14032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Antônio Assis 

Oliveira - OAB:40.370/GO

 Vistos.

 1. Tendo em vista a apresentação de contestação pela parte requerida e 

ausência de manifestação da parte autora acerca das alegações 

acostadas na referida petição, INTIME-SE esta última, a fim de que 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

326 e 327 do CPC.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64159 Nr: 1527-22.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS HARUMY KAMOI - 

OAB:137700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por 

conseguinte, EXTINGO o processo com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 27. CONDENO o requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais. 28. CONDENO, ainda, 

o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2 e §8º do Código 

de Processo Civil.29. Após o trânsito em julgado, proceda às anotações e 

às baixas necessárias para em seguida arquivar os presentes autos. 30. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

30 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 96836 Nr: 2788-17.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO SAMITA MAIA ALMEIDA, ESPÓLIO - MARIA 

DAS GRAÇAS MAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO MAIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 08h00(MT).

4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97035 Nr: 2871-33.2018.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 09h00(MT).

4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82801 Nr: 2846-54.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS CRISTIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de ref. 48, em consonância com o parecer ministerial 

retro.

2. Decorrido o prazo estabelecido para o cumprimento de pena, 

CERTIFIQUE-SE do seu integral cumprimento, e, após, FAÇAM os autos 

conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82441 Nr: 2642-10.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO, MARCIAL DA CRUZ 

BANDEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LEMOS BARBOSA, ERICA SOUZA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a posse do bem imóvel, objeto da lide.7. Assim sendo, e para 

solução do mérito da causa, entendo necessária a designação de 

audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 25/09/2018, às 

14h30. 8. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo 

de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a 

serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob 

pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes através dos(as) 

advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, CNGC) e, sendo 

necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e MPE face regra 

orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o comparecimento 

pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, intimando-as e 

advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do CPC/2015.11. As 

partes e testemunhas residentes nos termos de outros juízos serão 

intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para tanto, 

EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

30 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000240-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON INACIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000240-02.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: VILSON INACIO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de VILSON 

INÁCIO DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos. 2. Restando 

presentes os pressupostos processuais, recebo a inicial e, in continenti, 

passo a apreciar o pleito liminar. 3. Conforme disposto na lei de regência, 

ao deferimento da medida liminar é necessária a comprovação do negócio 

jurídico entabulado entre as partes, bem como da mora ou inadimplemento 

do devedor. 4. Verifico no presente caso que o requisito da comprovação 

do negócio jurídico entabulado entre as partes restou evidenciado, haja 

vista que o contrato de alienação fiduciária anuído pelo requerido 

encontra-se anexado à inicial. 5. Por sua vez, o requisito da mora não 

restou demonstrado, uma vez que consta no aviso de recebimento que a 

correspondência de notificação extrajudicial não foi entregue ao 

destinatário (ID n. 14446072). 6. Assim, não restando caracterizada a 

mora, o indeferimento do pleito liminar é medida a ser imposta. 7. Este é o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – 

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

–NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A 

ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO – MORA NÃO 

CARACTERIZADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Para a comprovação da mora nos 

contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, 

por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do 

devedor, dispensada a notificação pessoal. (TJ/MT AgR 134050/2016, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016).” 8. Pelo exposto, INDEFIRO o 

pedido liminar. 9. CITE-SE a parte requerida para contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos 

termos dos artigos 307 e 344, ambos do NCPC. 10. Após, havendo 

preliminares, INTIME-SE a parte autora para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000241-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)
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RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIR CARVALHO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000241-84.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ADELAIR CARVALHO MARTINS 

Vistos etc. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por 

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de 

ADELAIR CARVALHO MARTINS, ambos qualificados nos autos. 2. 

Restando presentes os pressupostos processuais, recebo a inicial e, in 

continenti, passo a apreciar o pleito liminar. 3. Conforme disposto na lei de 

regência, ao deferimento da medida liminar é necessária a comprovação 

do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como da mora ou 

inadimplemento do devedor. 4. Verifico no presente caso que o requisito 

da comprovação do negócio jurídico entabulado entre as partes restou 

evidenciado, haja vista que o contrato de alienação fiduciária anuído pelo 

requerido encontra-se anexado à inicial. 5. Por sua vez, o requisito da 

mora não restou demonstrado, uma vez que consta no aviso de 

recebimento que a correspondência de notificação extrajudicial não foi 

entregue ao destinatário (ID n. 14446904). 6. Assim, não restando 

caracterizada a mora, o indeferimento do pleito liminar é medida a ser 

imposta. 7. Este é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA –NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA 

ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO – 

MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Para a 

comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária 

a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, 

entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 

(TJ/MT AgR 134050/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016).” 

8. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 9. CITE-SE a parte requerida 

para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o quanto 

aos efeitos da revelia nos termos dos artigos 307 e 344, ambos do NCPC. 

10. Após, havendo preliminares, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-10.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA OAB - MT19284/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010089-10.2017.8.11.0020. REQUERENTE: ANA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS, A parte autora alega que vem sofrendo 

descontos de 03 (três) empréstimos em seu nome, quais sejam, 01 (um) 

empréstimo junto ao Banco ITAU BMG, no valor de R$ 45,23 (quarenta e 

cinco reais e vinte e três centavos), em 72 parcelas, 01 (um) junto ao 

Banco PANAMERICANO, no valor de R$ 19,10 (dezenove reais e dez 

centavos), em 49 parcelas, e outro junto ao Banco BMG, no valor de R$ 

42,74 (quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Em suas 

contestações, as reclamadas afirmam que não houveram quaisquer 

cobranças indevidas e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes, alegando que a demanda deve 

ser julgada totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

HOMOLOGO o acordo realizado em audiência realizado entre a parte 

autora e a parte ré BANCO PANAMERICANO S/A, excluindo-a do polo 

passivo da demanda. REJEITO a preliminar de incompetência do juizado 

especial em razão de matéria de ordem complexa suscitada pelas demais 

rés, uma vez que os documentos carreados aos autos dão conta de 

demonstrar a contratação realizada pelas partes. Pois bem, após detida 

análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço onde consta 

a parte autora como cliente solicitante, firmando com apresentação de 

documentos pessoais da parte autora, bem como autorização de desconto 

das parcelas com débito em conta ou folha de pagamento e demais 

atividades. Destarte, com razão a requerida, vez que, para paralisar os 

descontos ditos indevidos, necessário será o devido pagamento da 

obrigação. Ficou devidamente provado também que o contrato oriundo do 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A foi alvo de renovação de dívida de um 

contrato de empréstimo já existente. No mais, por ser legitima a 

contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, não pode 

agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos morais que a 

reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte Reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a 

improcedência dos pedidos. Desse modo, havendo o débito, não há ato 

ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício regular do 

direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do seu 

devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada e, 

no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

HOMOLOGO o acordo realizado entre a parte autora e a parte ré BANCO 

PANAMERICANO S/A, excluindo-a do polo passivo da demanda, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC. Após a homologação expeça-se o 

necessário. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-15.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000071-15.2018.8.11.0020. EXEQUENTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA 

EXECUTADO: PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA Vistos. 1. O 

pedido inicial está desacompanhado dos documentos necessários para 

sua propositura. 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte reclamante para, 

no prazo 15 (quinze) dias, emendar o pedido juntando nos autos seus 
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documentos pessoas e comprovante de residência em seu nome, 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial e conseqüente 

arquivamento do feito – artigo 303, § 6º e 330, do NCPC. 3. Decorrido o 

prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os autos 

conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-17.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE INES MALLMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES BATISTA FILHO OAB - MT6263/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010095-17.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: JUDITE INES MALLMANN 

EXECUTADO: PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. 1. 

A parte executada apresentou requerimento de parcelamento do débito 

(ID. 13552671), nos termos do artigo 916, do CPC. 2. Intimada, a exequente 

não concordou com aludido pedido (Id. 13736302). 3. Pois bem. O artigo 

916, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 916. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1º O 

exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos 

pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. 

§ 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de 

depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 

levantamento.” 4. Tal regra é condicional, pois depende do cumprimento 

das etapas previstas no caput, além da concordância do juízo, conforme 

estipula o parágrafo primeiro do artigo mencionado. 5. Entretanto, não se 

aplica ao procedimento do cumprimento de sentença, por expressa 

vedação legal (art. 916, §7º, do CPC/15). “Art. 916. (...) § 7º O disposto 

neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.” 6. Assim, 

impossível a aplicação do parcelamento judicial na forma como proposta 

pela executada, razão pela qual INDEFIRO o referido pedido. 7. 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento dos valores já 

depositados (ID. 13552680 e 14182174), devendo ser observada a conta 

bancária indicada à ref. 13736302. 8. No mais, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo 

atualizado do débito, deduzindo os valores depositados, bem como 

acrescendo a multa de 10% por cento sobre o valor não pago no prazo 

estipulado na decisão retro. 9. Após, INTIME-SE a parte executada, por 

sua patrona, para que pague o total da dívida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de execução forçada. 10. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-29.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUZA BRASIL NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MUSA GONCALVES OAB - MT17747/O (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010198-29.2014.8.11.0020. EXEQUENTE: JANAINA DE SOUZA BRASIL 

NASCIMENTO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. No 

presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-54.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE ALVES DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARAUJO DE ALMEIDA OAB - GO0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010002-54.2017.8.11.0020. REQUERENTE: CHARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO 

PRODUTIVO POPULAR Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente demonstrativo de cálculo 

atualizado, bem como requerer o que entender de direito. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-25.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA LUIZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000232-25.2018.8.11.0020. REQUERENTE: OSVALDINA LUIZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 

1. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos 

seus moldes, nos termos do artigo 319 do CPC/2015. Da tutela de Urgência 

2. Pleiteia a parte requerente tutela de urgência prevista no artigo 300 e 

seguintes do CPC/2015, com o escopo de que seja determinada a 

suspensão do desconto em folha de pagamento constante dos extratos 

anexos, contrato n. 314962004-3, no importe mensal de R$ 17,10 

(dezessete reais e dez centavos), posto que afirma não ter contratado o 

referido empréstimo, nos valor acima mencionado, junto a parte requerida 

OLE CONSIGNADO – BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. 3. 

Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a tutela de urgência deve ser deferida, diante 

da demonstração da probabilidade do direito, bem como da presença do 

perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, explico: 4. Reclama 

o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para conceder a tutela de 

urgência, disponha, nos autos, “de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a isso se soma 

uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao resultado útil 
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do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a probabilidade do 

direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a 

verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos 

esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo 

conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, 

sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de tutela de 

urgência. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, 

somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar 

ausente é a probabilidade do direito, casada com qualquer dos 

pressupostos que denominamos de particulares ou específicos. 5. Feita 

essa consideração passo à análise dos requisitos. 6. “In casu”, a 

probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente está 

devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma desconhecer o 

empréstimo em seu nome junto à parte requerida, sem prejuízo de carrear 

aos autos cópia de boletim de ocorrência registrado perante a autoridade 

policial (ID 14417517). 7. Como visto, encontrando-se patente o fumus boni 

iuris (pressuposto comum básico) deve, ainda, o julgador verificar se o 

pressuposto comum básico soma-se com a situação excepcional: haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 8. Vislumbro, lado 

outro, o perigo de dano, porquanto os valores descontos incidem na 

remuneração da parte requerente, de modo que sua continuidade atinge 

verba de natureza alimentar. 9. Outrossim, também não vislumbro na 

antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, 

razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do CPC/2015, a contrario sensu. 

10. Por oportuno, destaco a jurisprudência: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO DE DESCONTO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO – 

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA 

ORDEM – ADMISSIBILIDADE – ART. 461 DO CPC/73 – VALOR RAZOÁVEL 

– R$1.000,00 (MIL REAIS) – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO VALOR – 

POSSIBILIDADE – FALTA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO – PRAZO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA FIXADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A imposição de multa 

diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que 

determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos 

arts. 273, §3º, e 461, caput e §§ 3º e 4º, do CPC/73, bem como no art. 84, 

caput e §§ 3º e 4º, CDC. Assim, é dado ao magistrado a faculdade de 

impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravada.Quanto ao 

valor fixado da multa pelo Juízo a quo, in casu, ante a capacidade de 

solvência do banco recorrente, considero o montante de R$1.000,00 (mil 

reais) apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merecendo 

qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para 

que se fale em excesso.Multa cominatória somente tem executividade em 

caso de descumprimento da decisão judicial, desse modo, para evitar a 

multa e a sua incidência, basta a apelante cumprir a determinação do 

Juízo, não havendo que se falar, portanto, em necessidade de limitação do 

seu valor.Fixando-se um prazo razoável, qual seja, 10 (dez) dias, haverá 

tempo hábil para o cumprimento da decisão judicial e a multa somente 

incidirá caso não seja acatada a determinação. (AI 38226/2016, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016)” 11. Assim entendendo, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte requerente e 

DETERMINO que parte requerida SUSPENDA a cobrança através de 

desconto em folha de pagamento referente ao contrato n. 314962004-3, 

no importe mensal de R$ 17,10 (dezessete reais e dez centavos), no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, com 

início a partir do descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta 

revertida em favor da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e 

seguintes, todos do CPC/2015. 12. PROCEDA-SE à citação pessoal da 

parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a 

CNGC - para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 13. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 14. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 15. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-92.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000234-92.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE DA CRUZ DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

tutela antecipada proposta por JOSÉ DA CRUZ DE SOUSA contra BANCO 

BMG S/A. 2. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente 

inicial nos seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). Do 

pedido liminar 3. Compulsando a petição inicial, bem como os documentos 

a ela colacionados, entendo que a medida liminar deve ser deferida, diante 

da demonstração da presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in 

mora”, explico: 4. “In casu”, o fumus boni iuris que alega possuir a parte 

reclamante está devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma 

desconhecer a dívida junto à reclamada, que ensejou a negativação do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como comprovou a 

existência da referida restrição (id 14420097). 5. Vislumbro, lado outro, o 

“periculum in mora”, porquanto a permanecer a situação como se 

encontra, a restrição ao crédito ao reclamante prosseguirá, o que acabará 

por inviabilizar o seu dia a dia negocial, ante a falta de crédito perante o 

mercado e agentes financeiros. 6. Assim entendendo, DEFIRO o pedido 

liminar feito pelo(a) Reclamante e DETERMINO à parte reclamada que 

proceda à imediata exclusão do nome da parte autora JOSÉ DA CRUZ DE 

SOUSA, de qualquer cadastro de inadimplentes, referente ao contrato n. 

224502870, cuja inscrição ocorreu no dia 06/04/2015, junto ao 

SERASA/SPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 05 (cinco) 

sálarios mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora 

deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do 

artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015. 7. Sem prejuízo da 

determinação acima, OFICIE-SE o órgão de proteção ao crédito, a fim de 

que proceda a remoção do nome da parte reclamante, nos termos acima 

consignados, no prazo de 10 (dez) dias. 8. PROCEDA-SE à citação 

pessoal da parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP c/c a CNGC - para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 
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deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000235-77.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE DA CRUZ DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido de tutela antecipada proposta por JOSÉ DA CRUZ DE SOUSA 

contra TELEFÔNICA BRASIL S/A. 2. Estando presentes os requisitos 

legais, RECEBO a presente inicial nos seus moldes, mediante o rito 

sumaríssimo (Lei 9.099/95). Do pedido liminar 3. Compulsando a petição 

inicial, bem como os documentos a ela colacionados, entendo que a 

medida liminar deve ser deferida, diante da demonstração da presença do 

“fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, explico: 4. “In casu”, o fumus 

boni iuris que alega possuir a parte reclamante está devidamente presente 

no bojo dos autos, pois esta afirma desconhecer a dívida junto à 

reclamada, que ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como comprovou a existência da referida 

restrição (id 14419901). 5. Vislumbro, lado outro, o “periculum in mora”, 

porquanto a permanecer a situação como se encontra, a restrição ao 

crédito ao reclamante prosseguirá, o que acabará por inviabilizar o seu dia 

a dia negocial, ante a falta de crédito perante o mercado e agentes 

financeiros. 6. Assim entendendo, DEFIRO o pedido liminar feito pelo(a) 

Reclamante e DETERMINO à parte reclamada que proceda à imediata 

exclusão do nome da parte autora JOSÉ DA CRUZ DE SOUSA, de 

qualquer cadastro de inadimplentes, referente ao contrato n. 0295703061, 

cuja inscrição ocorreu no dia 11/07/2017, junto ao SERASA/SPC, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 05 (cinco) sálarios mínimos, com 

início a partir do descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta 

revertida em favor da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e 

seguintes, todos do CPC/2015. 7. Sem prejuízo da determinação acima, 

OFICIE-SE o órgão de proteção ao crédito, a fim de que proceda a 

remoção do nome da parte reclamante, nos termos acima consignados, no 

prazo de 10 (dez) dias. 8. PROCEDA-SE à citação pessoal da parte 

reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC - 

para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Decisão

Proc. nº 4432-31.2018.811.0008 – Cód. 139808

Ação: Pedido de Licença Prêmio

 Vistos etc.

 1- Trata-se de pedido formulado por CELMA ANTONIA SANSÃO 

GOUVEIA, Técnica Judiciária, matricula nº 4419, no qual requer a 

concessão de 03 (três meses) de licença prêmio referente aos 

quinquênios de 26/07/2011 a 26/07/2016, a referida servidora não infringiu 

o artigo 110, do Estatuto dos Servidores Público do Estado de Mato 

Grosso – Lei Complementar nº. 04/90 de 15/10/90, nos quinquênios em 

tela, bem como que o artigo 2º da Lei Complementar nº. 59, de 3.2.1990, 

prevê a concessão do beneficio ora pleiteado.

 2- DEFIRO a concessão de 03 (três meses) de licença prêmio a servidora 

CELMA ANTONIA SANSÃO GOUVEIA, referente aos quinquênios de 

26/07/2011 a 26/07/2016, devendo a mesma ser usufruída de acordo com 

a conveniência do serviço.

 3- P.R.I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos para as providências necessárias.

 4- Após as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 Barra do Bugres-MT, 27 de [julho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138238 Nr: 3503-95.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROZEIRA SOMAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOS SANTOS & CIA LTDA, 

ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - OAB:, 

VINÍCIUS PEREIRA MULLER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 23,42 

(vinte e tres reais e quarenta e dois centavos)a ser depositado na conta 

do TJMT., referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130698 Nr: 6931-22.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 46,80 

(quarenta e seis reais e oitenta centavos)a ser depositado na conta do 

TJMT., referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137917 Nr: 3307-28.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 203,00 
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(duzentos e tres reais) a ser depositado na conta do TJMT., referente ao 

presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138262 Nr: 3517-79.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASILS/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 324,80 

(trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)a ser depositado na 

conta do TJMT., referente ao presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53347 Nr: 4099-26.2011.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONI FERRARIN, RONALDO FERRARIN, WILSON NATAL 

FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA HOZANA DIAS SANCORÉ, DAS 

GRAÇAS SANCORÉ, MARCOS ARARI DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON BATISTA DE ASSIS - 

OAB:9222

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Reintegração de posse proposta por TONI FERRARIN, RONALDO 

FERRARIN e WILSON NATAL FERRARIN em desfavor de ANGELA 

HOZANA DIAS SANCORÉ, DAS GRAÇAS SANCORÉ e MARCOS ARARI 

DIAS DA SILVA, para tornar em definitiva a liminar concedida às fls. 

208/2011, reintegrando e mantendo os autores na posse do imóvel 

Fazenda Ferrarin, mais conhecida como Fazenda Okuhara, medindo 

2.054,0352 hectares, localizada na Rodovia MT, KM 40, Município de Barra 

do Bugres, com matrícula n. 23942, no 1º Cartório de Registro de Imóveis 

de Barra do Bugres, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno os requeridos nas custas processuais 

e e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, § 2º, II e III do 

Código de Processo Civil. Cumpram-se as disposições pertinentes do 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91871 Nr: 2015-47.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 Vistos.

Deixo de homologar o acordo de fls. 80/83, porquanto trata-se de acordo 

referente a outro processo. Além do mais, não há valores depositados 

nestes autos em benefício da instituição financeira.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora, pra que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob 

pena de extinção.

 Com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134215 Nr: 1066-81.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE RIBEIRO SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 17h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108297 Nr: 748-69.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107508 Nr: 242-93.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA BIZZIO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136286 Nr: 2318-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 
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GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, Breiner Ricardo 

Diniz Resende Machado - OAB:OAB/MG 84.400

 Vistos etc.(...)INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122411 Nr: 2280-44.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85397 Nr: 1327-22.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação 

de obrigação de fazer proposta por CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO 

em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A. – 

CEMAT, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, revogo a liminar concedida às fls. 43/45, 

reconhecendo, porém, a impossibilidade de interrupção do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na UC 238805, em razão de débito 

pretérito e contestado judicialmente, reservando-se a requerida a 

utilização de meios ordinários para recebimento da tarifa impugnada.Pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, do CPC), cuja 

exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à 

parte autora (art. 98, § 3º, do CPC). Retifique-se na autuação e na 

distribuição, assim como na capa dos autos, acerca da exclusão do polo 

ativo de Gean Ferreira de Oliveira. Cumpram-se as disposições 

pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 27 de julho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134285 Nr: 1101-41.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136633 Nr: 2559-93.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82725 Nr: 4452-32.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEDROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 

OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, KEYWALDO VIEIRA 

NASCIMENTO - OAB:14519/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro 

de 2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136531 Nr: 2491-46.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lurdes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro 

de 2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132696 Nr: 88-07.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODACIR DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133274 Nr: 485-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE SOUSA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro 

de 2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127774 Nr: 5240-70.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI THEODORO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134735 Nr: 1397-63.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITA ANTONIA ARCANJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro 

de 2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133966 Nr: 959-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA INES DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136634 Nr: 2560-78.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95481 Nr: 4838-91.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FIRMINO DOS SANTOS, MARIA CICERA ALVES 

DE ALCANTARA ILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, USINAS ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação de cobrança c/c pedido de indenização a título de 

danos morais proposta por GILSON FIRMINO DOS SANTOS em desfavor 

de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, e condeno a 

requerida ao pagamento da indenização securitária cujo valor é aquele 

previsto na apólice do contrato de seguro de vida em grupo, estabelecido 

para a cobertura adicional de invalidez funcional permanente e total por 

doença (IFPD), no qual trata-se do mesmo valor do capital segurado 

previsto para cobertura básica de morte natural ou por acidente (MNA), 

vigente na data do evento, que se dará em parcela única. Sobre o valor da 

indenização deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a 

data da negativa à cobertura securitária, bem como juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a contar da citação, na forma do artigo 406, CC/02, 

c/c art. 161, § 1º, CTN. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, e artigo 490, do 

Código de Processo Civil.Julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, em relação às Requeridas Usinas Itamarati S/A e Guanabara 

Agrícola, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC.Pelo princípio da 
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causalidade, condeno a primeira requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em favor do autor, levando em 

consideração o critério da razoabilidade e a simplicidade da causa, o grau 

de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §

§ 2º, do CPC), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido na causa. Retifique-se na autuação e na distribuição, 

assim como na capa dos autos acerca da exclusão do polo passivo das 

requeridas Usinas Itamarati S/A. e Fazenda Guanabara S/A.Cumpram-se 

as disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90204 Nr: 5383-98.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIEPPO & BORGES TIEPPO LTDA, ELCIO 

TIEPPO, ESPOLIO DE JULIAN BORGES TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por BANCO DO BRASIL S/A. em 

desfavor de TIEPPO & BORGES TIEPPO LTDA., representada por ELCIO 

TIEPO e JULIAN BORGES TIEPPO, consistente na cobrança do crédito 

consubstanciado no contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa 

Flex, sob n. 083.203.605, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

demais encargos previstos no contrato.

 Em que pese ter pugnado a parte autora pelo julgamento antecipado do 

mérito, não há comprovação de que o Requerido Espólio de Julian Borges 

Tieppo tenha sido citado.

Diante disto, intime-se a parte autora para que manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnando o que entender de direito.

Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92088 Nr: 2203-40.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação de declaratória de nulidade de contrato c/c 

indenização por danos morais proposta por SIMONE SILVA DOS SANTOS 

em desfavor de EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO LTDA., para tão somente reconhecer a nulidade do contrato 

de associação e parceria empresarial denominado “Sistema BBOM” e 

CONDENAR a requerida à restituir ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o dia do 

pagamento feito pela autora, aplicando-se o IPCA-E/IBGE; bem como juros 

de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, 

c/c art. 161, § 1º, CTN). Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 487, inciso I, e 490 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, face à natureza e 

simplicidade da causa, também do trabalho, zelo e diligência do 

profissional (art. 85, § 2º, inc. III e IV, do CPC). Cumpram-se as 

disposições pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 30 

de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 217-12.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA CAZELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134526 Nr: 1264-21.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA SOUZA DA SILVA NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131340 Nr: 7317-52.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro 

de 2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135270 Nr: 1721-53.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVIO ANACLETO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro 

de 2018, às 17h00min.
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 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128243 Nr: 5485-81.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HELENA CARNEIRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120668 Nr: 1225-58.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87427 Nr: 3214-41.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEAGRO ASSESSORIA AGROPECUARIA 

LTDA ME, MARIO HENRIQUE QUEIROZ SILVA, HEDA HELENA BLANCO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555/MT, MARILSON MEDES - OAB:16.108-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(art. 485, § 1º, do CPC).

 Com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122409 Nr: 2278-74.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA SOARES DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94143 Nr: 3775-31.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy de Fatima Viana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.604/MT, CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745/MT, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 1853-23.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAIR TARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial proposta por 

Vair Targa em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 A inicial de folhas 05/11 veio instruída com os documentos de folhas 

12/23.

 À p. 91 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 27 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106604 Nr: 5875-22.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de FLAVIO PEREIRA.

 A inicial de folhas 05/08 veio instruída com os documentos de folhas 

09/40.

 À p. 55 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 RECOLHA eventual mandado de busca e apreensão que esteja de posse 

do oficial de justiça.

 Proceda com a baixa de eventual restrição no sistema RENAJUD.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 27 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85206 Nr: 1184-33.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GUIMARÃES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BORGES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 647 e 654, do Código de 

Processo Civil e artigo 192 do CTN, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos a adjudicação dos bens 

constante na relação do plano de partilha de fls. 22/29. Dessa forma, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito nos termos dos artigos 487 do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado a sentença de 

homologação da adjudicação, LAVRE-SE o formal de partilha e carta de 

adjudicação e, em seguida, EXPEÇA-SE o alvará referente ao bem imóvel e 

às rendas por ele abrangidos, se houver, INTIMANDO-SE o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2º do art. 662 – (art. 659, §2º do CPC).Cumpram-se as 

disposições pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 26 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125058 Nr: 3749-28.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - 

OAB:OAB/MT. 11.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que de direito.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96116 Nr: 5294-41.2014.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSINETE DOS SANTOS, TKR, TLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZIL CUSTÓDIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO COSTA 

MARQUES COBELINO - OAB:5.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Acolho a manifestação da Fazenda Pública Estadual.

 Proceda-se a avaliação dos bens do espólio, a ser realizada por Oficial 

de Justiça, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Intime-se o inventariante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos certidão negativa de débitos referente ao IPVA, podendo ser 

emitida diretamente do site da SEFAZ/MT.

Com a juntada do laudo de avaliação, intime-se a Fazenda Pública Estadual 

para manifestação em 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 26 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116829 Nr: 5867-11.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo auto 

às folhas 68. Assim, SUSPENDO o referido processo pelo prazo de 

sessenta (60) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21488 Nr: 1584-28.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS (MATRIC. 6417107) - OAB:3833

 Vistos etc.

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que alguns herdeiros não 
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outorgaram procuração ao patrono da causa. Sendo assim, INTIME-SE a 

parte autora, por meio de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize a situação processual, juntando aos autos as 

procurações faltantes.

 Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de habilitação dos 

herdeiros.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 26 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83535 Nr: 393-64.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS C. S. SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVEDON E CARDOSO LTDA-ME, ITAU 

UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que a tentativa de citação da parte requerida Cadevon e 

Cardoso Ltda. foi infrutífera, intime-se a parte autora, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 26 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84655 Nr: 815-39.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS C. S. SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVEDON E CARDOSO LTDA-ME, ITAU 

UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992

 Vistos.

 Acolho a manifestação do requerido Itaú Unibanco S/A (fls. 102/104), e 

torno sem efeito o despacho de fl. 78, que declarou precluso direito de as 

partes especificarem as provas. Isso porque, a ausência da parte autora 

na audiência de conciliação, na vigência do Código de Processo Civil de 

1973, não importa contumácia; mas indicava apenas que as partes não 

tinham interesse na conciliação. Além disso, um dos requeridos ainda não 

havia sido citado.

 Ante o exposto, considerando que a tentativa de citação da parte 

requerida Cadevon e Cardoso Ltda. foi infrutífera, intime-se a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 26 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131550 Nr: 7413-67.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126028 Nr: 4195-31.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECY SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99425 Nr: 1294-61.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Roberto Silva E Taques - 

OAB:MT. 17.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101723 Nr: 2727-03.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.
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Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100290 Nr: 1840-19.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo autor 

à p. 44/45. Assim, SUSPENDO o referido processo até a data de 27 de 

dezembro de 2018.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento do processo, no prazo de quinze (15) dias, sob as penas 

da lei.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126039 Nr: 4203-08.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZE CONFECÇÕES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIXUS BJ CONFECÇOES LTDA, RNX 

FACTORING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 19536

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre as contestações e documentos apresentados pelas 

requeridas.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 25 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 45120 Nr: 1340-26.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a decisão proferida no Recurso de Apelação manejado 

pelo Instituto do Seguro Social – INSS, bem como a decisão proferida pelo 

STF no RE 631.240, INTIME-SE a parte Autora para formular requerimento 

administrativo junto à Autarquia Federal (INSS) do benefício previdenciário 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito (art. 485, inciso VI do CPC).

 2. Após, INTIME-SE a autarquia para apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE A PROVA JÁ 

PRODUZIDA, com o aproveitamento dos atos processuais, tendo em vista 

que a redesignação da audiência de instrução ocasionará a mera 

reprodução da prova já produzida e encartada nos autos, sem mencionar 

que é uma oportunidade da Ré visualizar o depoimento das testemunhas, 

uma vez que, infalivelmente, aquela não pode se fazer presente, tendo em 

vista a escassez de Procuradores Federais. Ademais, o aproveitamento 

da audiência vem ao encontro da celeridade, tão cara em processos que 

envolvem idosos, sem mencionar ainda a economia de recursos 

financeiros para ambas as partes e para o judiciário.

3. Após a contestação, dê-se vistas à parte autora. Em seguida, 

conclusos para deliberação.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97171 Nr: 6116-30.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97539 Nr: 130-61.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96816 Nr: 5822-75.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANILZA MAGALHÃES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça a esta comarca, e querendo, para se manifestarem e 

requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36562 Nr: 2959-59.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESIO DOMINGOS ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por 

BUNGE FERTILIZANTES S/A em face de ANÉSIO DOMINGOS ROMANINI.

 A petição inicial de folhas 08/12 veio instruída com os documentos de 

folhas 13/29.

 Às folhas 42/45, as partes peticionaram informando a realização de 

acordo, visando pôr fim a presente ação, requerendo sua homologação.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Analisando os autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão 

bem representadas e os direitos aqui discutidos são disponíveis, razão 

pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão.

 Havendo pedido expressamente neste sentido, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o 

integral cumprimento do débito.

 Se decorrido tal prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento 

integral do acordo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE para 

manifestar, no prazo de quinze (15) dias, consignando que o silêncio 

valerá pela presunção de pagamento com a consequente extinção da 

presente execução.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 25 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47198 Nr: 3364-27.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada 

por ITAÚ SEGUROS S/A. ao cumprimento de sentença que lhe move 

LINDAURA DE SOUZA SANTOS, para declarar como devido o valor 

depositado às fls. 160/161 e, consequentemente, DECLARO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, na forma dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de 

Processo Civil. Condeno a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios na fase de cumprimento de sentença (Súmula 517 do STJ), 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fixa suspensa 

em razão da gratuidade da justiça concedida à fl. 31 (art. 98, § 3º, do 

CPC). Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e não havendo custas 

pendentes, ARQUIVEM-SE mediante baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 25 de julho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84799 Nr: 912-39.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALVES TEIXEIRA, LUANA TEIXEIRA 

ALVES, ERENILDA TEIXEIRA, LEIDIANE ALVES TEIXEIRA, Claudiane 

Teixeira, MARIA APARECIDA TEIXEIRA, ZENILDA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEIXEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a inventariante, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte nos 

autos comprovante de recolhimento do imposto ITCD ou Certidão Negativa 

de Débitos emitida pela Fazenda Pública Estadual, bem como da Certidão 

Negativa de Débitos Estaduais emitida pela Procuradoria Geral do Estado – 

PGE, sobretudo em razão da renúncia translativa feita pelos herdeiros (fls. 

22/26).

 Após, intime-se a Procuradoria Geral do Estado para manifestação em 10 

(dez) dias.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 5005-45.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO VOINICKS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro, por ora, a citação por edital, porquanto não esgotadas todas as 

tentativas de citação pessoal do executado.

2. Intime-se a parte exequente para promover as diligências necessárias 

ao regular prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção, conforme dispõe do art. 485, inciso III, CPC.

 3. Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 25 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105202 Nr: 4953-78.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de folhas 61, devendo a secretaria proceder com a 

expedição da carta precatória a ser cumprida no endereço informado.

 Intime-se o requerente para providenciar o preparo da distribuição da 

missiva, com o pagamento das custas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98001 Nr: 458-88.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA CRISTIANE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Intime-se a parte apelada DEBORA CRISTIANE FERREIRA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de p. 136/162, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

2. Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).
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 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103459 Nr: 3747-29.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LAZARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo autor 

às folhas73. Assim, SUSPENDO o referido processo pelo prazo de 

sessenta (60) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob as penas da 

lei.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111558 Nr: 2635-88.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122779 Nr: 2479-66.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

 I. Relatório

ISRAEL DA SILVA, qualificado nos autos, propôs Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com pedido de tutela de urgência c/c indenização 

por danos morais em desfavor de BANCO IBI S/A. – BANCO MULTIPLO, 

sustentando, em síntese, que o seu nome foi inscrito indevidamente no 

cadastro de inadimplentes pelo requerido. Ao constatar a origem do débito, 

constatou tratar-se de débito no valor de R$ 365,68 (trezentos e sessenta 

e cinco reais e sessenta e oito centavos), tendo como credor a parte 

requerida.

 Alegou, contudo, desconhecer a origem do débito porquanto não 

contratou serviços da parte requerida que ensejasse a inscrição de seu 

nome no rol de inadimplentes.

 Requereu, assim, a liminar para determinar a exclusão do seu nome do 

cadastro de inadimplentes e, ao final, declarar a inexistência do débito; 

bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de 

composição de danos morais.

Determinada a emenda da inicial, o autor juntou documentos.

 A liminar foi deferida consistente na determinação de exclusão do nome 

do autor do cadastro de inadimplentes de restrição ao crédito (fls. 27/28).

 Realizada audiência de conciliação, as partes não formularam acordo.

 Citado, o requerido deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação.

 A parte autora manifestou-se requerendo a revelia do requerido, bem 

como o julgamento antecipado da lide.

 Os autos vieram conclusos, sendo de tudo que deles consta, um breve e 

sucinto relatório.

 II. Fundamentação

 A parte requerida foi devidamente citada, mas deixou de apresentar 

contestação, fazendo incidir os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), pelo 

que julgo antecipadamente o mérito da causa.

 Ainda que não fosse o caso de se presumir a veracidade das alegações 

do autor, note-se que não há nenhum documento nos autos que comprove 

a relação jurídica entre as partes, ensejadora da inscrição do nome do 

autor no rol de inadimplentes.

 Evidentemente, não caberia ao autor a prova de inexistência da transação 

com a instituição financeira, pois não há como atribuir-lhe a prova de fato 

negativo. Por essa razão, era dever do requerido apresentar o contrato 

firmado e demonstrar a legalidade da cobrança, tanto por força da 

inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, quanto pela regra estabelecida no artigo 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, cuja decisão de fls. 27/28 inverteu o 

ônus da prova em benefício da parte autora.

 Portanto, é mesmo plausível a alegação de inexistência de vínculo jurídico, 

haja vista a falta de qualquer indício de prova de ter havido tal 

contratação. O réu não juntou cópia do indigitado contrato celebrado, 

tampouco qualquer documento que comprovasse a efetiva solicitação do 

suposto serviço, sendo de rigor, então, o acolhimento do pedido de 

declaração de inexistência do débito.

 O dano moral, por sua vez, é presumido, consequência direta da indevida 

inscrição do nome do autor em cadastro de devedores, por dívida 

inexistente. Nesse sentido é pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOABILIDADE. 1. A manutenção 

indevida do nome da devedora no cadastro de inadimplentes enseja dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados são presumidos. 2. A fixação da indenização por danos 

morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando a 

incidência da Súmula n. 7/STJ, comente comporta revisão por este Tribunal 

quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, 

em que o valor foi arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Precedentes. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1342805/RS, Rel. Min. 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 23.3.2015).

 Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil/2002) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor.

Sopesando a gravidade da lesão, a gravidade do comportamento da parte 

ré, seu potencial econômico, e objetivando atribuir à indenização não 

apenas caráter sancionatório, mas também pedagógico, de exemplaridade, 

arbitro a indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais).

 Por fim, ainda que o autor tenha inscrição pré-existente no cadastro de 

devedores, a parte requerida não apresentou nenhuma justificativa ou 

manifestação no sentido de comprovar que as inscrições anteriores eram 

ou são legítimas, de modo a não incidir a Súmula 385 do STJ.

 III. Dispositivo.

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Declaratória c/c com pedido de indenização proposta por ISRAEL DA 
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SILVA em desfavor de BANCO IBI S.A. – BANCO MÚLTIMPLO, julgando 

extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento 

nos artigos 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR 

inexigíveis os débitos referentes ao contrato discutido nestes autos, 

objeto da inscrição indevida do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes de restrição ao crédito; b) CONFIRMAR a liminar deferida 

(fls.27/28); c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização 

à parte autora a título de dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre 

o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento danoso, ou seja, data da 

inscrição no cadastro de inadimplentes, nos termos do enunciado da 

Súmula 54, do STJ.

 Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de dez por cento na fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Pelo princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, os quais, com fulcro no 

artigo 85, §2º, inc. I e IV, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devidamente corrigidos, tendo em vista o grau de 

zelo da procuradora da parte, o trabalho realizado e o tempo exigido para 

o seu serviço e a pouca complexidade da demanda, resolvida em sede de 

julgamento antecipado.

Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 24 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128966 Nr: 5950-90.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO NUNES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96261 Nr: 5400-03.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115280 Nr: 4903-18.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON CEZAR YAMANOI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. A petição de fls. 07/14 é apócrifa, razão pela qual determino a 

INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, firme a respectiva peça e supra a omissão, sob 

pena de ser reputado ato inexistente.

 II. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

 III. Na sequência, conclusos para deliberação.

 IV. Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104981 Nr: 4814-29.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A

 Vistos.

 Intime-se o embargante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 

nos autos os tipos de contas atingidas pela penhora, se poupança ou 

conta corrente; bem como sua respectiva movimentação, mediante 

documento expedido pelas respectivas instituições bancárias.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

sentença dos embargos.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43643 Nr: 3677-22.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A ação de conhecimento foi convertida em ação executiva, conforme 

decisão de fl. 122.

 Retifique-se na autuação e distribuição, constando a informação de que o 

feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença.

 Após, intime-se o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento da execução.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98833 Nr: 986-25.2015.811.0008
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 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilustríssimo Senhor Prefeito de Nova Olímpia - 

MT, Ilustríssimo Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos de 

Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, 

Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:9.271, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrada 

pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – FESSP/MT contra o ato coator emanado do Senhor 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA – MT, e em litisconsórcio o 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, 

AUTARQUIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSPEMT, 

consistente no objetivo de se determinar à autoridade coatora aos 

descontos das contribuições sindicais do ano de 2015, de todos os 

servidores públicos municipais, o que equivalente a um dia de trabalho da 

respectiva remuneração, de servidores filiados ou não a Sindicato ou 

Federação; bem como seja determinado ao primeiro impetrado abster-se 

de repassar qualquer valor para o 2º impetrado a título de contribuição 

sindical.

 É, em síntese, o necessário.

 DECIDO.

 Verifica-se que o impetrante pretende compelir às autoridades coatoras 

realizarem os descontos das contribuições sindicais, assim como o 

repasse diretamente do salário dos profissionais da respectiva categoria, 

no percentual equivalente a 1 (um) dia da remuneração de cada servidor; 

bem como seja o primeiro impetrado impedido de repassar quaisquer 

valores para o segundo impetrado a título de contribuição sindical, em 

razão de sua ilegitimidade, sob o fundamento de prevalência da unicidade 

sindical.

 Com efeito, estabelece o artigo 114, inciso III, da Constituição Federal, com 

redação dada pela EC 45/2004, é da competência da Justiça do Trabalho 

julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicados, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”.

 Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da 

Súmula 222 “Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT”. Porém, esse 

enunciado restou superado e não se aplicando para o caso em análise.

 Por outro lado, firmou-se entendimento quanto à necessidade de 

verificação da natureza do vínculo jurídico existente entre o ente público e 

seus servidores, para fins de fixação da competência.

 Nesse sentido:

 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS. ART. 114, III, DA CF/1988 COM REDAÇÃO DADA PELA EC 

45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo do Trabalho 

Titular da Vara do Trabalho de Diamantina/MG e o Juízo de Direito da Vara 

Única da Comarca de Serro/MG, nos autos de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Cobrança em desfavor do Município de Serro/MG, em que 

requer o recebimento de contribuição sindical descontada dos servidores 

públicos municipais.

2. A 1ª Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO 

(Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17.11.2014, transitado em julgado em 

9.2.2015), firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da 

Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 

as ações relativas à cobrança de contribuição sindical de agentes 

públicos estaduais, com vínculo celetista ou estatutário.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do 

Juízo da Vara do Trabalho de Diamantina/MG, o suscitante.

(CC 157.264/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 11/04/2018, DJe 23/05/2018)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUIZO LABORAL E JUÍZO DE DIREITO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL. DEMANDA PROPOSTA PELA FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES 

SINDICAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

GOIÁS – FESSPUMG – EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ. AÇÃO 

AJUIZADA APÓS A EC 45/04. ART. 114, III, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 222/STJ.

 1. Nos termos do art. 114, III, da CF/88, com a redação dada pela EC 

45/04, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Precedentes: 

CC 130.762/RO, de minha Relatoria, Primeira Seção, DJe 30/04/2014 e CC 

63.459/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 13/11/2006, 

p. 207.

 2. Após a Emenda Constitucional 45/04, que alterou o art. 114, III, da CF, 

restou superada a diretriz contida na Súmula 222/STJ (“Compete à Justiça 

Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical 

prevista no art. 578 da CLT”).

3. Nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o poder 

público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, 

aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os 

seus servidores.

 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

 (AgRg n. 135.694-GO, Rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, DJe 12-11-2014). 

Sem destaque no original.

 Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido 

de que é da competência da Justiça do Trabalho analisar as questões 

envolvendo a contribuição sindical. Nesse sentido:

 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA 

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTIONAMENTO EM TORNO 

DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE CAUSAS QUE VERSEM 

SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AO ACORDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.395-MC/DF. 

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE 

AUSENTE. PROVIMENTO NEGADO.

(Rcl 9836 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado 

em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 

PUBLIC 07-02-2017). Sem destaque no original.

 No mesmo sentido, é a orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA C/C 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FEDERAÇÃO SINDICAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A 

EC N. 45/2004 – INCIDÊNCIA DO ART. 114, III, DA CRF – PRECEDENTES DO 

STJ E DESTE TRIBUNAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – 

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

 Depois do advento da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 

2004, que alterou o artigo 114, III, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, é a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar as 

causas relativas à contribuição sindical dos servidores públicos, inclusive 

em caso de mandado de segurança, consoante decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça. Precedentes: (STJ, decisão monocrática, CC 139.491-MA, 

relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1°/7/2015).

 A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, questão de 

ordem pública, podendo ser reconhecida pelo órgão julgador a qualquer 

tempo e grau de jurisdição. (Apelação/Remessa Necessária n. 

166740/2015, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público Coletivo, DJE 18/05/2017). Sem destaque no original.

 Na espécie, a ação foi proposta em 06-03.2015, objetivando, em síntese, 

o repasse de contribuição sindical de profissionais da classe dos 

servidores públicos municipais de Nova Olímpia.

 Dessa forma, tendo em vista que a propositura foi deu-se após a EC 

45/2004, a competência para a análise e decisão da presente ação é de 

Justiça do Trabalho.

 Diante do exposto, a competência para o julgamento do mérito é da 

Justiça do Trabalho da Comarca de Tangará da Serra - MT, a favor de 

quem DECLINO DA COMPETÊNCIA.
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 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 23 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 23466 Nr: 314-32.2006.811.0008

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOADY OURIVES ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT-8.530-A

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a ação foi extinta 

sem a resolução do mérito, tendo em vista que a parte autora não praticou 

os atos que lhe incumbia e mudou de endereço, não sendo encontrado 

pelo oficial de justiça.

Neste caso, a ação de consignação em pagamento extinta sem resolução 

de mérito, por ausência de interesse processual, as partes retornam ao 

status quo ante à propositura da ação, circunstancia que autoriza o 

levantamento pela consignante (autor) dos valores depositados em juízo.

Deste modo, torno sem efeito o despacho de fls. 123 e determino a 

intimação do autor por edital com prazo de 20 (vinte) dias para o 

levantamento dos valores consignados.

Expirado o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 23 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99968 Nr: 1624-58.2015.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE LEONEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação monitória visando ao pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, a parte 

devedora não apresentou contestação.

 Assim, considerando que a parte requerida deixou de apresentar 

contestação, decreto-lhe à revelia, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Por consequência, converto a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial. Igualmente, converto o mandado inicial em mandado 

executivo, prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no 

Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível (CPC, art. 702, § 8º).

 Intime-se a parte devedora MARILENE LEONEL DA SILVA, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação descrita no título (fls. 

47/72), sob pena de o montante do crédito ser acrescido de multa e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e seguir-se a expedição 

de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 1º e § 3º, 

do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 20 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122046 Nr: 2061-31.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação monitória visando ao pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, a parte 

devedora não apresentou contestação.

 Assim, considerando que a parte requerida deixou de apresentar 

contestação, decreto-lhe à revelia, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Por consequência, converto a decisão inicial mandamental em título 

executivo judicial. Igualmente, converto o mandado inicial em mandado 

executivo, prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no 

Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível (CPC, art. 702, § 8º).

 Intime-se a parte devedora LUIS CORREIA DA SILVA, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação descrita no título (fls. 47/72), sob 

pena de o montante do crédito ser acrescido de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) e seguir-se a expedição de mandado 

de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 1º e § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 20 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51936 Nr: 2686-75.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro 

de 2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102684 Nr: 3301-26.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA DE ANDRADE FREIRE, MARCOS SOARES 

BORGES, PEDRO MEDEIROS PEREIRA, EDSON SIMÃO DE LIMA, ACÁSSIO 

OLIVEIRA DE QUEIROZ, JOSOEL DE JESUS RIBEIRO, ROSA HELENA DA 

SILVA BORGES, SILVANA LUCIANA RIBEIRO, IZAC LEMES, NEUTIDE DA 

SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI FERRARIM, RONALDO FERRARIM, 

WILSON NATAL FERRARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7.174, MELQUISEDEC ROLDÃO - OAB:92.219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Embargos de Terceiros opostos por QUITÉRIA DE 

ANDRADE FREIRE, MARCOS SOARES BORGES, PEDRO MEDEIROS 

PEREIRA, EDSON SIMÃO DE LIMA, ACÁCIO OLIVEIRA DE QUEIROZ, 
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JOSOEL DE JESUS RIBEIRO, SILVANA LUCIANA RIBEIRO, ROSA HELENA 

DA SILVA BORGES, IZAC LEMES e NEOTIDE DA SILVA em desfavor de 

TONI FERRARIM, RONALDO FERRARIN, WILSON NATAL FERRARIN, todos 

já qualificados na petição inicial.

 A decisão de fls. 84/87, indeferiu a gratuidade da justiça aos 

embargantes, bem como determinou a alteração do valor causa para 

adequar ao valor da causa principal autos n. 4099-26.2011.811.0008 – 

Cód. 53347, no valor de R$ 2. 880,000,00 (dois milhões, oitocentos e 

oitenta e oito mil reais).

 Dessa decisão, os embargantes interpuseram agravo de instrumento, 

tendo sido mantida o indeferimento da gratuidade de justiça. Já quanto ao 

valor da causa o valor foi fixado em R$ 100.00,00 (cem mil reais).

 Os embargantes foram intimados para pagar o valor das custas iniciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, deixando decorrer o prazo sem 

manifestação (fl. 133).

 É o relatório.

 DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil, in verbis: será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.

 Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta à sanção prevista no precitado art. 290 do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

Além disso, importa destacar que a relatora do recurso interposto pelos 

embargantes indeferiu liminarmente a concessão da gratuidade da justiça, 

cuja liminar foi confirmado no mérito do recurso.

 Logo, os embargantes deveriam promover o recolhimento das custas 

iniciais sob pena de cancelamento dos autos na distribuição; mas 

deixaram decorrer o prazo sem manifestação, tampouco comprovaram o 

recolhimento das custas, o que leva o cancelamento do processo na 

distribuição.

 Ante o exposto, DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição do 

presente feito, nos termos dos art. 290 do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139955 Nr: 4537-08.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NOGUEIRA GOMES, MARIA APARECIDA DA 

COSTA NOGUEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO VICENTE PEREIRA, ELZA MARIA 

DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Reivindicatória de propriedade com pedido de tutela 

antecipada proposta por ANTÔNIO NOGUEIRA GOMES e MARIA 

APARECIDA DA COSTA NOGUEIRA GOMES em desfavor de GUMERCINDO 

VICENTE PEREIRA e ELZA MARIA DA SILVA PEREIRA, para imissão na 

posse dos imóveis de matrículas n. 19513 e 20872, registrados no 1º 

Ofício de Barra do Bugres, denominados Sítio Bom Sucesso e Sítio Três 

Irmãos, respectivamente. Alega, outrossim, que a área também abrange as 

duas novas matrículas n. 32005 e 32007.

Requer, assim a concessão da liminar para o fim de determinar a 

desocupação da área pelos requeridos, possibilitando aos autores a 

imissão na posse dos respectivos imóveis.

 É, o necessário. DECIDO.

 De acordo com a Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a “expressão despachar em primeiro lugar”, inserida no art. 106 

do CPC/1973, salvo exceções deve ser entendida como o pronunciamento 

judicial positivo que ordena a citação” (STJ, REsp 1226016/RJ, 3ª T., Rel. 

Min. Nancy Andrighi, j. 15/03/2011).

 Inicialmente, verifica-se que os autores pretendem obter a imissão de 

posse nos imóveis que foram objeto de acordo homologado na ação n. 

3323-50.2016.811.0008 (Cód. 112786) pela Segunda Vara Cível desta 

Comarca.

 Em consulta no sistema Apolo, constata-se que aquela ação encontra-se 

na fase de cumprimento de sentença, sendo que os autores propuseram 

esta ação justamente em razão de não terem logrado êxito no cumprimento 

do acordo pelos executados e, dessa forma, pretendem retomar a 

titularidade dos respectivos imóveis.

 Com efeito, o artigo 55 do CPC estabelece:

Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§2º Aplica-se o disposto no caput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico;

(...).

Comentando este parágrafo, preleciona Nelson Nery (Código de Processo 

Civil Comentado, 17ª ed. p. 416): “No caso de ação de conhecimento 

relativa a ato que deu ensejo a ação de execução, este parágrafo informa 

expressamente que deve haver o reconhecimento da conexão. (...)”.

É o caso dos autos em que a parte autora ajuíza ação relacionada ao 

objeto do cumprimento da sentença em trâmite na 2ª Vara Cível desta 

Comarca.

Ante o exposto, entendo que a competência para análise da questão é do 

juízo da Segunda Vara Cível, a favor de quem declino da competência.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122877 Nr: 2538-54.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:OAB/MT 15.497, LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:MT/17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPACTA 

COMERCIAL LTDA. – BIG MASTER SUPERMERCADO à sentença de fls. 

171/178, que julgou procedente os pedidos do autor/embargado na ação 

indenizatória e condenou a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de composição de danos morais.

 Alega omissão do julgador ao não determinar a produção de provas nos 

autos, causando cerceamento de defesa da parte embargante e que o 

feito não poderia ter sido julgado antecipadamente. Quanto aos danos 

morais, sustenta sua inexistência.

 É, em síntese, o necessário. DECIDO.

 É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, era o caso de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do 

CPC), pois a documentação aportada nos autos foi suficiente para o 

deslinde da causa. Além disso, a fundamentação da sentença ocorreu 

sobre as provas documentais constantes nos autos, cujas provas a 

embargante teve amplo acesso e não foi necessária postergar o processo 

para produzir prove sobre o que já estava provado.

 Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a decisão pela 

necessidade ou não da produção da prova é uma faculdade do 

magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas 

suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RS, Rel. Min. 

CASTRO MEIRA).

 Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa.

 Por outro lado, os danos morais foram fixados em patamar muito inferior 

ao pretendido pelo autor, sendo levado em consideração dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ainda a capacidade 

econômica das partes, não sendo o valor capaz de causar enriquecimento 

indevido do autor; mas fator intimidativo de à embargante para que casos 

semelhantes não ocorressem.
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 Por fim, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de reformar, e 

não de integrar a decisão embargada. No entanto, os embargos de 

declaração não se prestam a tal desiderato.

Diante do exposto, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos 

de declaração.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104726 Nr: 4602-08.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J N ALVES PINHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação 

de cobrança proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT em desfavor de J N ALVES PINHO – ME (J N 

AGROPECUÁRIA) e condeno a parte requerida ao pagamento do crédito 

de R$ 22.782,76 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e 

setenta e seis centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária 

desde o dia do vencimento da dívida, aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem 

como juros de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 

406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN); por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Por consequência, condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, face à natureza e simplicidade da causa, também do 

trabalho, zelo e diligência do profissional (art. 85, § 2º, inc. III e IV, do CPC). 

Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 31 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94381 Nr: 3971-98.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DOURADO ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:MT-17.378, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

 I. Relatório

LENI DOURADO ALCANTARA, qualificada na inicial, propôs Ação 

Declaratória c/c Cobrança de valores retroativos em desfavor do 

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, sustentando, em síntese, que é 

servidora pública municipal ocupando o cargo de atendente de 

enfermagem/auxiliar. Alega que a Lei Municipal n. 775/2008, previu que a 

remuneração percebida pela autora deveria obedecer os parâmetros 

fixados pela Comissão de Revisão e Retificação do PCSS da Prefeitura 

Municipal, cujas considerações emanadas por este órgão foi no sentido de 

que a servidora tem direito ao recebimento retroativo da diferença da 

Classe B, Nível 5 para a Classe C, nível 5, no período de 27.03.2008 a 

05.07.2008, e que o cálculo para o recebimento do retroativo deveria ser 

realizado considerando o período a partir de 06.07.2008 da diferença da 

classe B, nível 5 para classe C, nível 6, totalizando o valor de R$ 7.226,14 

(sete mil, duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos).

 Defende ainda que a Lei n. 13/2008 que instituiu o plano de carreira dos 

servidores do poder executivo municipal também estabeleceu em seu 

anexo III, que o ocupante do cargo de Apoio de Serviços de Saúde, nível 

fundamental 40 horas, deveria ser enquadrado na referida tabela de 

vencimentos.

 Dessa forma, considerando o cargo ocupado e o curso de especialização 

e aperfeiçoamento profissional, a autora deveria ser enquadrada a partir 

de 27.03.2008 a 05.07.2008 no nível C5, da tabela II do anexo III – apoio de 

serviços de saúde, nível fundamental 40 horas, e a partir de 06.07.2009 

deveria ter sido enquadrada na classe C, nível 6 da tabela II do anexo III, e 

não no nível B5 da mesma tabela.

 A inicial foi instruída com documentos de fls. 23/136.

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 143/150), defendendo, 

em síntese, a prescrição quinquenal dos créditos vencidos anteriores aos 

cinco anos da propositura da ação.

 Informou que a servidora ingressou no serviço público em 05.07.1993, no 

cargo de atendente de enfermagem, cujo cargo foi posteriormente 

transformado em auxiliar de enfermagem. Dessa forma, a servidora em 

07.04.20008, por meio do Decreto 027/2008, foi enquadrada na Classe B, 

nível 5, já que à época ela não tinha direito ao enquadramento na classe C, 

nível 5. Contudo, todos os servidores foram notificados para 

apresentarem seus documentos de qualificação, quando foi então foi 

revisado e retificado o enquadramento da servidora, já que nessa ocasião 

ela apresentava e preenchia todos os requisitos para a elevação para a 

classe C. Posteriormente, por meio do decreto municipal 46/2012, a 

servidora foi enquadrada na classe C, nível 6, onde permaneceu até sua 

aposentadoria.

 Argumentou, porém, que o pagamento retroativo não ocorreu em razão do 

limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em que os Municípios 

não podem exceder os limites estabelecidos em lei complementar, ficando 

vedado gasto com pessoal que ultrapasse o limite de 95% (noventa e 

cinco por cento) de despesa com pessoal.

 Às fls. 167/170, a autora apresentou impugnação à contestação.

 Os autos vieram conclusos, sendo de tudo quanto deles consta, um 

breve relatório.

 II. Fundamentação.

 Por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos 

documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado 

do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão 

presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados 

para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido 

realizado.

Antes de analisar o mérito da causa, revogo o despacho de fl. 173, por 

não haver correspondência com o objeto da causa.

 Na espécie, primeiramente, em relação a prescrição, tratando-se de 

relação de trato sucessivo e, não havendo registro negativa administrativa 

formal por parte da Administração Pública Municipal, até a presente data, 

razão pela qual incide a súmula 85, do STJ, segundo a qual: “Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da ação”.

 Dessa forma, há de ser reconhecida a prescrição quinquenal, não se 

podendo cobrar créditos eventualmente antes do período de 05 anos 

antes da propositura da ação.

 Com efeito, a pretensão da autora é procedente.

 O servidor público ocupa um cargo público dentro da organização 

distribuído pela organização do serviço, tendo denominação própria, 

funções e responsabilidades, na forma da lei.

 Por sua vez, em regra, os cargos se distribuem em classes, carreiras e 

quadros.

 Daí a variação do servidor público, que se altera horizontal ou 

verticalmente, por promoção ou progressão, conforme as regras legais 

próprias de cada instituição, o que enseja variação da respectiva 

remuneração e variação do respectivo enquadramento. Ao cargo, a lei 

fixa um estipêndio, um vencimento, um subsídio ou uma remuneração, que 

vai variando conforme a evolução funcional do servidor, por promoção ou 

progressão, também tal qual disciplinar a respectiva lei de regência.

 A remuneração, portanto, está atrelada ao estipêndio do cargo ao que 

pertence, conforme seu enquadramento funcional, até para que, dessa 

forma, seja observado o princípio constitucional da legalidade estrita (art. 

37 da CF).

 Na espécie, o objeto da presente ação corresponde à alteração de nível, 

bem como o direito à remuneração. A autora sucede que faz jus à 

remuneração da Tabela II, classe C, nível 5, no período de 27/03/2008 a 
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05/07/2008; bem como, faz jus à remuneração da Tabela I, Classe C4, 

nível 6, no período de 06/07/2008 a 01/10/2009, consoante parecer da 

Comissão de Revisão e Retificação do PCCS da Prefeitura de Nova 

Olímpia.

 No caso dos autos, não se questiona que a parte autora preenche os 

requisitos legais e necessários para tal progressão, isto é, para a 

alteração de nível e de classe, uma vez que a Administração Pública 

reconheceu que a autora tem direito à mudança de nível, conforme 

documento de fls. 34/38, o que foi confirmado na contestação da parte 

requerida.

 De acordo com o referido documento, a Administração Pública Municipal 

de Nova Olímpia declarou que: “A Comissão de Revisão e Retificação do 

PCCS, instituída no âmbito da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – MT, 

através da Portaria 068 de 06/05/2011, reconhece que o servidor após 

revisão e retificação do enquadramento do ano de 2008 e enquadramento 

do exercício de 2011, conforme análises contidas no Anexo I, II e III, 

apresenta tempo de serviço público e títulos de habilitação e/ou 

qualificação profissional suficientes para progressão em sua carreira, 

conforme Lei Complementar 013/2008 e 014/2008”.

 Dessa forma, a emissão pela Administração Pública de documento onde 

reconhece o direito da servidora à progressão confirma o entendimento 

aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo 

do direito ora buscado, qual, seja, o de ser devida a implantação da 

progressão, só por conta do preenchimento de seus requisitos legais, 

nada mais sendo exigível, cujo termo inicial é a data em que tais requisitos 

foram preenchidos.

 De outro lado, a alegação de que o pagamento acerca do retroativo não 

fora pago pela Administração Pública em razão da indisponibilidade 

orçamentária e financeira do ente público, não impede o alcance do 

pagamento pela via judicial, estando essa restrição limitada ao plano 

administrativo.

 Por igual, o reconhecimento da Administração Pública quanto ao direito da 

autora não cria qualquer óbice ao julgamento da presente ação – ao 

contrário, pois administrativamente acabou sendo reconhecido o direito de 

fundo ora pretendido pela servidora pública.

 Faz-se consignar desde logo, porém, que, relativamente aos encargos 

moratórios (juros e atualização), de se observar o seguinte.

 Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, à taxa simples 

de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009.

 No tocante à correção monetária, sua contagem há de ser feita desde 

cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo 

Tribunal Federal por força do decidido na ADI n. 4.357/DF.

III. Dispositivo.

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

LENI DOURADO ALCANTARA na Ação de Cobrança movida desfavor de 

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, e condeno o requerido ao pagamento 

do retroativo da diferença da Classe cuja progressão já restou conhecida 

pela Administração Pública Municipal, devendo o pagamento alcançar o 

período compreendido entre 27.03.2008 a 05.07.2008, referente ao Nível 5 

para a Classe C, nível 5; bem como a diferença da classe B, nível 5 para 

classe C, nível 6, a partir de 06.07.2008, com todos os reflexos, 

ressalvado, contudo, os créditos prescritos em razão do quinquênio 

anterior à propositura da ação.

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão Geral, 

quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos fazendários, 

observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de sentença: (i) a 

correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, devida a partir da data em que o pagamento deveria ter sido 

realizado corretamente e; (ii) juros moratórios incidentes sobre 

condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser 

observados os índices à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a 

citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

 Pelo princípio da causalidade condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil.

 A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário.

 No que tange quanto ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO do município do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.

Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 31 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89198 Nr: 4937-95.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAINDE DO NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

 I. Relatório

IRAINDE DO NASCIMENTO SANTOS, qualificada na inicial, propôs Ação 

Declaratória c/c Cobrança de valores retroativos em desfavor do 

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, sustentando, em síntese, que é 

servidora pública municipal ocupando o cargo de agente de serviço 

público, Apoio de Serviços Administrativos III. Alega que em razão da 

promulgação da Lei Municipal n. 775/2008, seus vencimentos deveriam 

obedecer as indicações da Comissão de Revisão e Retificação do PCCS 

da Prefeitura Municipal, cujo parecer foi no sentido de que a servidora faz 

jus ao enquadramento na Classe C, nível 3, com direito ao recebimento do 

valor retroativo da diferença da Classe B, nível 3, referente ao período de 

2703.2008 a 27.03.2011. Além disso, o parecer foi no sentido de que a 

servidora tem direito a elevação para enquadramento na Classe C, nível 4, 

no a partir de 2011.

 Sustenta que também a Lei n. 13/2008 que o vencimento atualizado da 

servidora, com percentuais de 4,88% para maio de 2012.

 Alega, contudo, que não obstante a previsão legislativa quanto ao direito 

da servidora, a autora foi enquadrada em nível diverso, ou seja, no nível 

B3, quando deveria ser enquadrada no nível C3 da tabela I. Ocorre que há 

diferenças salariais entre os níveis, e que de acordo com o relatório da 

referida Comissão a servidora tem direito a elevação para o nível C4, a 

partir de 2011.

 Por fim, requer a procedência dos pedidos para reconhecer seu direito 

quanto à remuneração da tabela I, classe C, nível 3, no período de 

27.03.2008 a 27.03.2011, bem como à remuneração da tabela I, Classe 4, 

a partir de 2011.

 A inicial foi instruída com documentos de fls. 21/105.

 Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 110/118), defendendo, 

em síntese, que por meio da Lei Complementar Municipal n. 013/2008, a 

servidora foi enquadrada na Classe B, nível 3, que se deu efetivou pelo 

Decreto n. 027/2008. Além disso, a Comissão de Revisão e Retificação de 

Enquadramento de Servidores da Prefeitura de Nova Olímpia, revisou e 

retificação o enquadramento dos serviços e, considerando que a 

servidora preenchia todos os requisitos para elevação de nível na carreira 

foi enquadrada na Classe C, nível 3.

 Informou ainda que também foi reconhecido o direito de a servidora 

receber o retroativo referente ao período de 27.03.2008 a 27.03.2011, 

totalizando o valor de R$ 8.039,19 (oito mil, trinta e nove reais e dezenove 

centavos), já incluídos os reflexos sobre a remuneração. Além disso, o 

ente público já enquadrou a servidora na Classe C, nível 04, em abril de 

2012, por meio do Decreto 021/2012, e já realizou o pagamento em parte 

do que era devido no total de R$ 3.231,20 (três mil, duzentos e trinta e um 

reais e vinte centavos), conforme acordo coletivo com o Sindicato dos 

Servidores Públicos do Município de Nova Olímpia. Ressaltou, ainda, que 

após ter sido verificado o preenchimento das condições para elevação de 

nível, a servidora foi elevada para a Classe D, nível 5, por meio do Decreto 

032/2013, permanecendo até a presente data.

 Argumentou, porém, que o pagamento retroativo não ocorreu em razão do 

limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em que os Municípios 
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não podem exceder os limites estabelecidos em lei complementar, ficando 

vedado gasto com pessoal que ultrapasse o limite de 95% (noventa e 

cinco por cento) de despesa com pessoal.

 Às fls. 168/174, a autora apresentou impugnação à contestação.

 O processo foi saneado, prosseguindo-se à realização de audiência de 

instrução e julgamento. Na oportunidade, uma testemunha foi inquirida (fls. 

192/195).

 Os autos vieram conclusos, sendo de tudo quanto deles consta, um 

breve relatório.

 II. Fundamentação.

 Por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos 

documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado 

do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão 

presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados 

para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido 

realizado.

Não havendo preliminar passo à análise do mérito.

 O servidor público ocupa um cargo público dentro da organização 

distribuído pela organização do serviço, tendo denominação própria, 

funções e responsabilidades, na forma da lei.

 Por sua vez, em regra, os cargos se distribuem em classes, carreiras e 

quadros.

 Daí a variação do servidor público, que se altera horizontal ou 

verticalmente, por promoção ou progressão, conforme as regras legais 

próprias de cada instituição, o que enseja variação da respectiva 

remuneração e variação do respectivo enquadramento. Ao cargo, a lei 

fixa um estipêndio, um vencimento, um subsídio ou uma remuneração, que 

vai variando conforme a evolução funcional do servidor, por promoção ou 

progressão, também tal qual disciplinar a respectiva lei de regência.

 A remuneração, portanto, está atrelada ao estipêndio do cargo ao que 

pertence, conforme seu enquadramento funcional, até para que, dessa 

forma, seja observado o princípio constitucional da legalidade estrita (art. 

37 da CF).

 Na espécie, o objeto da presente ação corresponde à alteração de nível, 

bem como o direito à remuneração. A autora sucede que faz jus à 

remuneração da Tabela I, classe C, nível 3, no período de 27/03/2008 a 

27/03/2011; bem como, faz jus à remuneração da Tabela I, Classe C, nível 

4, a partir de 2011, consoante parecer da Comissão de Revisão e 

Retificação do PCCS da Prefeitura de Nova Olímpia.

 No caso dos autos, não se questiona que a parte autora preenche os 

requisitos legais e necessários para tal progressão, isto é, para a 

alteração de nível e de classe, uma vez que a Administração Pública 

reconheceu que a autora tem direito à mudança de nível, conforme se 

verifica das informações constantes na peça de contestação.

 Além disso, de acordo com o documento elaborado pela Comissão do 

PCCS, a Administração Pública Municipal de Nova Olímpia declarou que: “A 

Comissão de Revisão e Retificação do PCCS, instituída no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – MT, através da Portaria 068 de 

06/05/2011, reconhece que o servidor após revisão e retificação do 

enquadramento do ano de 2008 e enquadramento do exercício de 2011, 

conforme análises contidas no Anexo I, II e III, apresenta tempo de serviço 

público e títulos de habilitação e/ou qualificação profissional suficientes 

para progressão em sua carreira, conforme Lei Complementar 013/2008 e 

014/2008” (fls. 21/24).

 Dessa forma, a emissão pela Administração Pública de documento onde 

reconhece o direito da servidora à progressão confirma o entendimento 

aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo 

do direito ora buscado, qual, seja, o de ser devida a implantação da 

progressão, só por conta do preenchimento de seus requisitos legais, 

nada mais sendo exigível, cujo termo inicial é a data em que tais requisitos 

foram preenchidos.

 Ressalte-se que a parte requerida além de reconhecer o pedido da parte 

autora, informou que a servidora foi elevada de nível na carreira e 

atualmente encontra-se na Classe D, nível 5, onde permanece exercendo 

suas funções até a presente data, ressaltando, contudo, que já realizou o 

pagamento parcial do valor de R$ 3.231,20 (três mil, duzentos e trinta e um 

reais e vinte centavos) devido à servidora.

 De outro lado, a alegação de que o pagamento acerca do retroativo não 

fora pago pela Administração Pública em razão da indisponibilidade 

orçamentária e financeira do ente público, não impede o alcance do 

pagamento pela via judicial, estando essa restrição limitada ao plano 

administrativo.

 Por igual, o reconhecimento da Administração Pública quanto ao direito da 

autora não cria qualquer óbice ao julgamento da presente ação – ao 

contrário, pois administrativamente acabou sendo reconhecido o direito de 

fundo ora pretendido pela servidora pública.

 Faz-se consignar desde logo, porém, que, relativamente aos encargos 

moratórios (juros e atualização), de se observar o seguinte.

 Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, à taxa simples 

de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009.

 No tocante à correção monetária, sua contagem há de ser feita desde 

cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo 

Tribunal Federal por força do decidido na ADI n. 4.357/DF.

III. Dispositivo.

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por IRAINDE DO NASCIMENTO SANTOS na Ação Declaratória 

c/c Cobrança de valores retroativos proposta desfavor de MUNICÍPIO DE 

NOVA OLÍMPIA – MT, para reconhecer o direito da autora receber a 

diferença havida entre a mudança no cargo ocorrida em razão da 

alteração de nível, e condeno o requerido ao pagamento dos valores 

retroativos existentes sobre à remuneração da tabela I, classe C, nível 3, 

no período de 27.03.2008 a 27.03.2011, bem como à remuneração da 

tabela I, Classe 4, a partir de 2011, descontados os valores pagos na via 

administrativa pelo ente público, sobretudo em relação ao valor de R$ 

3.231,20 (três mil, duzentos e trinta e um reais e vinte centavos), 

conforme documentos de fls. 123/168, os quais sequer foram objetos de 

impugnação pela autora, com todos os reflexos sobre a remuneração da 

servidora.

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos 

termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.

Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão Geral, 

quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos fazendários, 

observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de sentença: (i) a 

correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, devida a partir da data em que o pagamento deveria ter sido 

realizado corretamente e; (ii) juros moratórios incidentes sobre 

condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser 

observados os índices à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a 

citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

 Sucumbente em parte mínima do pedido; bem como, pelo princípio da 

causalidade condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil.

 A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário, em razão 

da previsão contida no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil.

 No que tange quanto ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO do município do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.

Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130511 Nr: 6827-30.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 406 de 1001



 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133532 Nr: 666-67.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINDA PRATES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83327 Nr: 209-11.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127696 Nr: 5184-37.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DIVINO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131613 Nr: 7452-64.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133560 Nr: 681-36.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 134590 Nr: 1311-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:OAB/MS 18.941, 

MARIANE CARBONERA AGUIAR - OAB:19748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a 

parte requente para manifestar-se, ante o decurso, "in albis", do prazo de 

citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126404 Nr: 4408-37.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA ARANTES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 14h00min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 
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Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108184 Nr: 673-30.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENOR BENEDITO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 15h00min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 29947 Nr: 1802-85.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA DE JESUS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156, CRISTHIANE GAIVA MATTOS - OAB:21.554, 

JOSÉ ANTÔNIO S. POMPEU CARDOSO - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Certifique-se, Sr. Gestor Judiciário, se há nos autos valores pendentes de 

pagamento à parte exequente.

Em caso negativo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139564 Nr: 4265-14.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR MARIA SILVA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 

requerida por Banco Bradesco Financiamento S/A em face de Alair Maria 

Silva Fontes, (qualificados nos autos) em razão do inadimplemento das 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária pactuadas 

nos termos do contrato de fls. 29/32.

2. Alega que a parte autora concedeu um financiamento ao requerido, 

sendo este parcelado em 36 (trinta e seis) prestações mensais com o 

primeiro vencimento em 07/08/2016 e o último em 06/07/2019.

3. Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as prestações a 

partir da data de 07/03/2018, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 2.927,51 (dois mil e novecentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e um centavos).

4. A inicial de fls. 05/10, veio instruída com os documentos de fls. 11/41, 

que comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fl. 38.

5. Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 6. Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

7. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no mesmo ato, o 

Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, querendo, em 

15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004).

8. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47073 Nr: 3239-59.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, JOSUE ALVES DO NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Em cumprimento ao v. acórdão de fls. 121/126 que anulou as decisões 

pretéritas, e, oportunizou a parte requerente a comprovação da 

postulação administrativa no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção, e levando-se em consideração que até a presente data não fora 

aportado aos autos a comprovação da postulação administrativa, tenho 

que é caso de extinção da presente actio. Ante o exposto, em 

cumprimento a determinação do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

julgo por sentença extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, 

inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

2. Sem custas e honorários.

3. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139745 Nr: 4403-78.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMNSL, MVNSL, CNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDSL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 33/34), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do valor real percebido pelo requerido, em 1 (um) salário 

mínimo da remuneração, devido a partir da citação, a ser depositado na 

conta bancária da Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, não 

podendo ser inferior ao valor correspondente a 1 (um) do salário mínimo, 

equivalente R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

4. Em mantendo vínculo empregatício, oficie-se a empresa empregadora 

para que seja realizado o desconto da prestação alimentícia em folha de 

pagamento do requerido, no importe de 1 (um) salário mínimo da 

remuneração recebida mensalmente.

 5. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

6. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço 

indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para 

diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, 

estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso.

7. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

8. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

9. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

10. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, compareça a 

audiência.

11. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136784 Nr: 2652-56.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSS, JDGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 11), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do valor real percebido pelo requerido, em 30% (trinta por 

cento) da remuneração, devido a partir da citação, a ser depositado na 

conta bancária da Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, não 

podendo ser inferior ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo), equivalente R$ 286,20, (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos). Desta feita, intime-se a parte autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, traga aos autos o número da conta a ser depositado o 

valor deferido.

4. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

5. Após, cite-se a requerida para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço 

indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para 

diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, 

estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso.

6. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

8. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

9. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, compareça a 

audiência.

10. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137511 Nr: 3092-52.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.M.M. LOPES & FILHOS LTDA – DISTRIBUIDORA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA 

- OAB:19635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Compulsando os autos, verifica-se que embora a parte autora tenha 

informado nos autos que houve composição extrajudicial entre as partes, 

pugnando pela homologação do Juízo, anoto que a documentação 

aportada aos autos às fls. 147/156 encontra-se ilegível, motivo pelo qual, 

determino a intimação da parte requerente para aportar aos autos o 

acordo entabulado pelas partes de forma legível, sob pena de extinção do 

feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139787 Nr: 4424-54.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, como é cediço, para a concessão 

desta, faz-se necessário a presença dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora, bem como a existência de prova inequívoca e a 

verossimilhança da alegação.

 4. In casu, no presente momento processual, em que é feita uma análise 

inicial, perfunctória e pode-se dizer até mesmo superficial dos fatos diante 

dos elementos até então apresentados, ressalto que a documentação 

acostada pela parte autora, não são suficientes para que seja concedida 

a liminar pleiteada na exordial, isso porque, o requerente não apresentou 

aos autos documentos que evidenciem a verossimilhança das alegações 

expendidas na peça de ingresso, nesta fase de cognição sumária.

 5. Deste modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.

6. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

7. Cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado que, não sendo 

contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora.

8. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

9. Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

10. Intimem-se, expedindo-se o necessário.

11. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127800 Nr: 5256-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

2. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor postulado na exordial, ou comprovar que já o 

fez, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

3. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 4. Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126066 Nr: 4219-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO GOMES NETO, MARIA DO CARMO DA SILVA 

GOMES, CINTIA FERNANDA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA, MUNICIPIO 

DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte 

Requerente para, no prazo de lei, apresentar impugnação às 

contestações ofertadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116572 Nr: 5720-82.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CERQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA ROSA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Setembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139169 Nr: 4006-19.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKG, KLISLAINY GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR ANTONIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 11 de Setembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110780 Nr: 2211-46.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE BANCO MORADA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SALOMÃO NETO - 

OAB:188.131/RJ, MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO - 

OAB:65.541-RJ, MARIANA BARCELLOS - OAB:97.750-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte 

Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto ao resultado da 

restrição de fl.395.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 947 Nr: 557-88.1997.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORIA ANTONIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINO JOSÉ DE OLIVEIRA (FALECIDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Outubro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139660 Nr: 4337-98.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELSON VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVDC, APVDC, FRANCIELY RAMOS DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Setembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139366 Nr: 4140-46.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON SANTOS DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA FRANCISCA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Novembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121105 Nr: 1465-47.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLENY SILVA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DE CARVALHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Setembro de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139287 Nr: 4092-87.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDS, PLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Novembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139286 Nr: 4091-05.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOM, MJODF, GSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Agosto de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139371 Nr: 4145-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDMS, VDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Agosto de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37630 Nr: 13-80.2009.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NEVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, decorrido o prazo legal sem manifestação do embargante, 

impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora para, no prazo 

de 5 dias, requerer o que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139276 Nr: 4081-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Setembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139374 Nr: 4148-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Setembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139367 Nr: 4141-31.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENA MODESTO DE OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Novembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119921 Nr: 752-72.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves De Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta 

por Antônio Rodrigues Santos Junior em face de Claudete de 

Vasconcelos, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 45.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante atestam as certidões de fls. 

84 e 86.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135070 Nr: 1606-32.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIRCE PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

proposta por Maria Dirce Pedroso da Silva em face de Instituto Nacional de 

Seguridade Social, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 24.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante atestam as certidões de fls. 

84 e 86.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 
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baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133160 Nr: 405-05.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:386.925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Cuida-se de Ação Revisional c.c Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela proposta por Antônia Rodrigues de Souza em face do Banco 

Bradesco S.A, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 53.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante atestam as certidões de fls. 

84 e 86.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108964 Nr: 1118-48.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALTAMIR FRANCISCO DE ASSIS, INÊS 

NOGUEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983-MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - OAB:20.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte exequente para manifestação quanto à defesa 

de fls. 91/143, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111128 Nr: 2388-10.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CENTRAL MATO GROSSO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, o recurso de apelação de fls. 239/259 é 

tempestivo. Assim sendo, intimo a parte requerida apelada para 

apresentação de contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96134 Nr: 5303-03.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOSTHENES GOMES PEREIRA - ME, 

DEMOSTHENES GOMES PEREIRA, CREUZA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de jusitça de fls. N. 52, no prazo de 

10(dez) dias.

 Eu, Clemair Felippe, certifico e dou fé que, DEIXEI de CITAR o polo passivo 

DEMOSTHENES GOMES PEREIRA –ME e CREUZA GOMES PEREIRA face 

não mais terem comercio ou residirem no local indicado no mandado. 

Segundo informações dos atuais comerciantes do local o representante 

da empresa Sr. Cleusa Gomes Pereira foram embora da cidade por norte 

de Mato Grosso há aproximadamente 06 anos, quando fecharam as 

portas da empresa.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139341 Nr: 4125-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

NAILTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos 

concretos que, por ora, permanecem incólumes .Por isso, INDEFERE-SE O 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.Com a conclusão do 

inquérito policial, arquivem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139392 Nr: 4165-59.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MANOEL SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 .Não obstante apresentar declaração de pobreza, mormente quando a 

regra do art. 98, §3° do NCPC conceder a gratuidade da justiça, não é o 

caso de isenção ou parcelamento do valor.Sabido que a ‘pobreza’ que a lei 

alude não é a indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta 

de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou 

privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família. Se 

o indiciado é juridicamente pobre, é inexigível a fiança .Na linha da teoria 

dos poderes implícitos, se é dado ao Estado Juiz isentar a fiança, com 

igual razão possível fixá-la aquém do mínimo legal já estabelecido no 

presente feito, de modo que fixa-se a fiança no patamar de R$ 2.000,00 

(dois mil reais).Intime-se pela via mais célere para recolhimento, tudo 

certificando nos autos e, RECOLHIDA A FIANÇA, expeça-se alvará de 

soltura observando as seguintes determinações:(a) compromisso de 

comparecimento a todos os atos do processo; (b) não ausentar-se da 

Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar infração penal; 

(d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco 

de novas infrações; (e) manter o endereço atualizado, sob pena do 
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processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 

367 do CPP; (f) comparecer mensalmente em Juízo, além de cumprir as 

demais cautelares diversas da prisão, sob pena de sobrevir decreto de 

preventiva.Recolhido o respectivo valor, expeça-se alvará de soltura, 

levando a efeito se por outro motivo não estiver preso.Conste do alvará as 

medidas cautelares fixadas com a advertência de que o descumprimento 

pode ensejar nova segregação cautelar.Feitas as necessárias anotações 

e comunicações, arquivem-se.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 35414 Nr: 1786-97.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MOISES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Autos: 1786-97.2008.811.0008 - Código: 35414

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I-

Trata-se de execução penal em que figura como recuperando Ailton 

Moises da Silva, qualificado, condenado pela prática do crime previsto no 

art. 121, § 2°, incisos I, III e IV do CPB a pena de 14 (quatorze) anos de 

reclusão – pela prática descrita no art. 211 do CPB a pena de 01 (um) ano 

de reclusão – pelo crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06 a pena de 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa – pelo crime disposto no art. 

33 da Lei 11.343/06 a pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 dias multa 

- pela prática descrita no art. 180 do CPB a pena de 01 (um) ano de 

reclusão e 10 dias multa.

Audiência admonitória para progressão em regime semiaberto realizada no 

dia 29 de agosto de 2016 (fls. 527/530).

Relatados, decide-se.

II-

Verifica-se que o recuperando alcançou o requisito para progressão de 

regime do semiaberto para o aberto em 26/06/2018 (cálculo penal – fl. 

639).

 Por sua vez, o requisito subjetivo foi atendido, eis que a recuperando 

encontra-se trabalhando e apresentando autodisciplina e senso de 

responsabilidade, nos termos do art. 114, I e II da LEP.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão 

de regime é um direito da recuperando, sendo imperativa a sua 

concessão.

Isso posto, por entender que o sentenciado encontra-se ajustado ao 

processo de reintegração social, DEFERE-SE A PROGRESSÃO DE REGIME 

prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao 

recuperando.

Designa-se audiência admonitória para o dia 05 de setembro de 2018, às 

14:45 horas.

Intimem-se, a Defesa e o Ministério Público.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 25 de julho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 2946 Nr: 132-27.1998.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SASENAZY SOARES DA ROCHA 

DAUFENBACH - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823

 Assim, com arrimo nos arts. 315 e 316 do CPP, e fulcrando nas razões 

acima expostas, REVOGA-SE A PRISÃO do acusado JOÃO ANTÔNIO DE 

MELO.Expeça-se contramandado de prisão em favor do acusado, 

devendo os mandados de prisões de fl. 57 e fl. 109 serem excluídos dos 

bancos de cadastro.Por outro lado, considerando que o acusado foi 

devidamente citado, exarando nota de ciência, juntamente com seu 

Advogado Constituído, intime-se este patrono para que apresente 

resposta à acusação em favor do acusado, no prazo de 10 (dez) 

dias.Após, conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário.SERVE CÓPIA 

DA PRESENTE COMO CONTRAMANDADO DE PRISÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 2919-67.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ANTONIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 DELIBERAÇÕES – COM ADVOGADO

I – Recebe-se o recurso interposto pelo acusado/Defesa. II – Sai o 

Advogado intimado para apresentar razões recursais no prazo de oito 

dias, cujo termo inicial será o dia 31/julho/2018. III – Após, com ou sem 

razões, vista ao MPE para ofertar contrarrazões em igual prazo. IV – 

Após, remetam os autos a Superior Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94304 Nr: 3916-50.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Posto isso, julga-se improcedente a pretensão vertida na denúncia para o 

fim de ABSOLVER SUMARIAMENTE o(a) acusado(a) VANESSA DIAS DA 

SILVA da imputação de infração ao art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II do 

Código Penal em que figura como vítima Fábio da Costa Mendes forte no 

art. 415, IV do CPP eis que abrigada a conduta pela justificante da legítima 

defesa.Oficie-se aos Institutos Estadual e Federal acerca do provimento 

absolutório.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o trânsito 

em julgado, procedam as baixas nos arquivos criminais em nome do(a) 

denunciado(a) e com as cautelas legais, arquivem-se os autos.Barra do 

Bugres/MT, 31 de julho de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da partes da 

sentença ID do documento 14020500 ”Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500184-04.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS COSTA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença ID do documento 14424814 .”Pois bem, em consequência, 

pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c 

artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Expeça-se o 

alvará em favor da exequente para proceder com o levantamento dos 

valores conforme dados bancários informados no Id.13322665. Após o 

trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença ID do documento “Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A 

INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-73.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE ANUNCIACAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença ID do documento 14020491 “Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. .” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-36.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA CARLOS SOLAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença ID do documento 14020505 “ Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se..” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença ID do documento 14020477 “Assim, ao teor do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ..” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-29.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GALERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMCZAK & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-17.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000291-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Barra do Bugres, 31 de julho de 2018. 

Senhor(a) Jose Jailson de Assis, residente e domiciliado na rua Antonio 

Raimundo dos Santos, nº 812, Bairro Jardim Itamarati, Nova Olipimpia, CEP: 

78000-000. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 20/08/2018 Hora: 14:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000291-49.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.471,63; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE JAILSON DE ASSIS 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Parte Ré: Banco Bradesco Cartões. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Maria Aparecida Ramos Santana 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93605 Nr: 3382-09.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOGMAR ADORNO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA 

OLIMPIA - REP. PELO PREFEITO MUNICIPAL, FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de 

obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso como substituta processual de DOGMAR ADORNO FERREIRA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE BARRA DE 

NOVA OLÍMPIA, para tornar em definitiva a liminar concedida às fls. 16/21. 

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A 

presente sentença não está sujeita ao reexame necessário, em razão das 

disposições estabelecidas no artigo 496, § 3º, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado e, em não havendo requerimento das 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93856 Nr: 3576-09.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO BELARMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO MATO GROSSO - DETRAN - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na ação 

declaratória de inexistência de débito proposta por JOVINO BELARMINO 

em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN e do ESTADO DE MATO GROSSO, e JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).Transitada em 

julgado e, em não havendo requerimento das partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Barra do Bugres - MT, 20 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96678 Nr: 5696-25.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. DA CONCEIÇÃO SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAURICIO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 Vistos etc.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

 O embargante (fls. 25/31) defende a inexigibilidade do título judicial, por 

não apresentar certeza de sua liquidez, uma vez que o embargante pagou 

integralmente o débito com correção.

 A par das alegações do embargante, importante esclarecer que, para 

oposição de embargos à execução, necessária a garantia do juízo nos 

termos do enunciado 117 do Fonaje, o que não ocorreu no presente caso, 

impondo-se assim a rejeição liminar dos embargos.

Prejudicadas, por consequência, as teses arguidas nos embargos e na 

impugnação.

 Pelo exposto, ante a ausência de garantia do juízo JULGO EXTINTO os 

presentes embargos, sem resolução do mérito, por falta de condição de 

procedibilidade - art. 53 , § 1º , da Lei nº 9.099 /95.

 Neste grau de jurisdição, sem condenação nas despesas de 

sucumbência (art. 54 da Lei 9.099/95).

 Prossiga-se com a execução.

 Publique-se. Intimem-se.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000423-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EMBARGADO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Campo Novo do 

Parecis Segunda Vara Autos nº 1000423-77.2018.8.11.0050 Embargante: 

Banco Bradesco S.A. Embargado: Município de Campo Novo do Parecis 

Vistos. Analisando os autos, verifico a inexistência de guia de 

recolhimento de custas e taxas judiciárias vinculadas ao presente feito. 

Assim, nos termos do art.46, Parágrafo Único da Resolução 03/2018 – 

TJMT/TP, INTIME-SE o embargante para juntar aos autos no prazo de 05 

(cinco) dias a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de extinção 

do feito sem apreciação do mérito. Decorrido o prazo sem as 

providências, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 23 de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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Certidão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000387-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 056/2007/CGJ, 

certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, impulsiono o 

presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação, no prazo legal Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de 

julho de 2018. Atenciosamente, DILMA ALVES DE MELO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000410-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Ato Ordinatório Nos termos da legislação em 

vigor, mormente o Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para 

INTIMAR a parte requerente, por meio de seu patrono constituído, para 

efetuar o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do 

sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio eletrônico 

www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos 

o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de julho de 2018. Dilma Alves 

de Melo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO 

NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89235 Nr: 1332-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BREZOLIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 Autos do Processo de Código nº. 89235Vistos, etc.1. Trata-se de ação 

penal com derradeira apresentação de defesa preliminar (fls.55/57), 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição 

sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme 

gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12/09/2018, às 14h (horário de 

Cuiabá/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98758 Nr: 1457-07.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSIEL RIBEIRO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos do Processo de Código nº. 98758Vistos.1. Trata-se de ação penal 

com derradeira apresentação de defesa preliminar (fls. 63/64v), estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10/08/2018, às 17h30min (horário de Cuiabá/MT).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99614 Nr: 1830-38.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152/MT

 Vistos, em correição.

Defiro integralmente o requerimento ministerial de f. 195 dos autos. Assim, 

atenda-se integralmente conforme solicitado pelo douto Parquet.

Outrossim, designo audiência admonitór ia para o dia 

___09___/__10____/2018 às __16____h___00____min, que será 

realizada na sala de audiência deste Juízo.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído, se o caso.

Em não havendo informação sobre a representação processual do 

apenado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública para patrocinar a defesa 

do reeducando.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88205 Nr: 771-49.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOURADO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Vistos, em correição.

De proêmio, obtida a informação de que o reeducando encontra-se preso 

e recolhido por força de decreto constritivo proferido em outro processo, 

determino à Secretaria Judicial que tome as cautelas necessárias para a 

correta identificação destes autos, nos termos preconizados pela 

CNGC-TJMT.

Sem maiores delongas, defiro o requerimento ministerial de f. 80.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

__16___/__08___/2018, às __18____h___40_____min, que será realizada 

na sala de audiência deste Juízo.

Intime-se o reeducando e seu advogado constituído (f. 72). Requisite-se a 

escolta do reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96019 Nr: 63-62.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, ROBSON 

RODRIGUES LEITE, TIAGO MACHADO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 
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ELIAS BERNARDO DE SOUZA - OAB:3.898/MT

 Vistos, em correição.

Sendo certo que os acusados não apresentaram teses de absolvição 

sumária (f. 56, 58 e 60), entendo por bem que no decorrer da instrução 

processual poderá ser formada a convicção deste Juízo.

Com efeito, de se ver que consta nos autos lastro probatório mínimo e 

idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_____22____/___10_____/2018, às ___16_____h___00____min, 

oportunidade em que serão ouvidas as vítimas, inquiridas as testemunhas 

de acusação e defesa, bem como realizado os interrogatórios dos 

acusados na sala de audiência deste Juízo.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos. Requisite-se a escolta de acusado que 

eventualmente se encontrar preso.

Intime-se o acusado e o advogado constituído.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32592 Nr: 2644-65.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIMAR PEREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

ROCHA - OAB:3163, JOSÉ S. DA SILVA - OAB:1474-RO, LUCIANO 

SILVEIRA VIEIRA - OAB:1643-RO

 Vistos, em correição.

Defiro integralmente o requerimento ministerial de f. 450 dos autos. Assim, 

atenda-se integralmente conforme solicitado pelo douto Parquet.

Outrossim, designo audiência admonitór ia para o dia 

___09___/__10____/2018 às ___16___h___10__min, que será realizada 

na sala de audiência deste Juízo.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído, se o caso.

Em não havendo informação sobre a representação processual do 

apenado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública para patrocinar a defesa 

do reeducando.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 3985-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDINEI VALENTIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos, em correição.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

reeducando Sedinei Valentim Ribeiro.

Às f. 168 houve a elaboração do cálculo de pena em que constava a 

progressão de regime para a data de 13/02/2018.

O órgão ministerial pugnou pela concessão da progressão de regime (f. 

172-173), não havendo manifestação do reeducando por meio de seu 

causídico.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

Em que pese inexistir manifestação do reeducando ou qualquer 

informação quanto à intimação deste em relação ao cálculo elaborado à f. 

168, tenho que a análise da progressão de regime manejada pelo douto 

Parquet, ao menos neste momento, não lhe trará prejuízos, sendo possível 

eventual alteração do cálculo no futuro a pedido do reeducando.

Pois bem. Passo a analisar o preenchimento dos requisitos para a 

progressão de regime pelo reeducando, quais sejam, cumprimento de 1/6 

(um sexto) da pena do crime no regime anterior, bem como o mérito do 

condenado (LEP, art. 112).

O requisito objetivo resta devidamente comprovado pelo cálculo de 

liquidação de pena (f. 168).

De igual modo, o requisito subjetivo resta patente porquanto inexiste 

informação de descumprimento das condições do regime durante o 

cumprimento de sua pena.

Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, e 

em consonância com o parecer ministerial de f. 172-173, determino a 

progressão do reeducando SEDINEI VALENTIM RIBEIRO ao regime 

ABERTO, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, ficando 

advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou a prática de 

qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.

Para tanto, DESIGNO audiência admonitória para fixação das condições 

impostas ao regime aberto, a qual será realizada no __09__/__10__/2018, 

às _16___h__40___min, na sala de audiência deste Juízo, devendo o 

reeducando comparecer munido de documento pessoal e acompanhado 

de seu advogado.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído para comparecimento 

na solenidade aprazada.

Ademais, intime-se o reeducando, por meio de seu advogado constituído, 

para que apresente impugnação ao cálculo de pena aportado à f. 168, sob 

pena de homologação tácita.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68429 Nr: 2175-43.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON ROZANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO as teses defensivas de rejeição sumária da 

denúncia e de absolvição sumária vindicadas na resposta à acusação de 

f. 68-71.Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__25______/____10_____/2018, às ___18_____h__00_____min, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas de acusação e 

defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado na sala de 

audiência deste Juízo.Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que 

forem militares e/ou servidores públicos.Intimem-se o acusado e o seu 

advogado constituído.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97972 Nr: 1145-31.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE LUZIA BARRIOS LTDA (RESTAURANTE 

PRATO CHEIO), JOAO BATISTA BARRIOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TOMIKO NAKAMURA, ADAYR 

KENKITI NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Veiga - OAB:21.473/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Com tais considerações, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 

do mês de agosto do ano de 2018, às 10 horas.CITE-SE o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso I, do CPC.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34820 Nr: 1609-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de f. 470-471, 

decreto a revogação do livramento condicional concedido ao reeducando 

(f. 365-366), com fulcro no artigo 140 da LEP c/c artigo 86, inciso I, do 

Código Penal.Nesse ínterim, atenta à regra prevista no artigo 88 do Código 

Penal, e considerando a intimação do reeducando acerca da decisão de f. 

365-366, determino que o período de 13/03/2016 a 09/03/2017 não seja 

incluído como tempo de pena cumprido, devendo, se o caso, incluí-lo no 

quadro de interrupção do cálculo de pena futuro, em ordem a não 

computar o referido período de cumprimento do livramento condicional em 

favor do reeducando.Registra-se que se tratando de execução de penas 

unificadas, as frações para obtenção dos benefícios da Lei nº 7.210/1984 

está sujeita ao crivo do Juízo da Execução Penal, de modo que uma vez 

reconhecida a reincidência em um dos títulos judiciais, o Magistrado não 

fica adstrito à aplicação das frações mais gravosas apenas quanto a esta 

condenação. Isto porque, conforme entendimento da jurisprudência pátria, 

a primariedade e a reincidência constituem circunstâncias de natureza 

pessoal e não com as condenações que ostenta o recuperando.[...] 

Outrossim, consoante fundamentação esposada alhures, determino a 

retificação da fração para obtenção da progressão de regime em relação 

à condenação da guia de f. 137, devendo incidir a fração mais gravosa, 

isto é, a de 3/5 (três quintos) nos termos do artigo 2ª, § 2º, da Lei nº 

8.072/1990.Registra-se que em relação à condenação da guia de f. 10 

(constante na primeira linha do quadro de condenações do cálculo de f. 

479) não deverá ser aplicada a fração para obtenção da progressão de 

regime relativa a crime hediondo (2/5), justamente por ter sido o crime 

cometido antes da vigência da Lei nº 11.464/2007[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFR, FADS, AFM, PJDG, JJG, ARDR, HODS, 

JCDBM, HPQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O

 Vistos. [...] Ocorre que o órgão ministerial ofereceu aditamento à denúncia 

em face de Nivaldo Francisco Rodrigues e Francismara Alves de Souza, 

Junio José Graciano, Paula Joca Dorigon Graciano, Andreia Regina 

Domingos Rodrigues, Adriano Froelich Martins, Heberth Oliveira da Silva, 

Haran Perpétuo Quintiliano e José Carlos de Barros Miranda, todos 

devidamente qualificados, pelas práticas, em tese, dos delitos previstos 

nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, 

na forma descrita pelo órgão ministerial às f. 1301-1332. Vieram os autos 

conclusos. [...] Pois bem, após análise detida da peça ministerial de f. 

1301-1332, verifica-se que houve a inclusão de 12 (doze) fatos delituosos 

contra as pessoas dos acusados Nivaldo e Francismara, bem como a 

inclusão de 7 (sete) pessoas no polo passivo desta ação penal. [...] Ante 

o exposto, defiro o aditamento da denúncia nos termos do art. 384, do 

CPP, e, ante a inclusão de fatos novos, determino a citação dos réus nos 

endereços indicados pelo órgão ministerial (f. 1301-1332), com expedição 

de missiva para realização da citação, se o caso. A presente decisão 

decorre da exegese da documentação que instrui o aditamento à denúncia 

de f. 1301-1332, que denota lastro probatório mínimo e idôneo a apontar a 

presença do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da peça acusatória e consequente prosseguimento da ação 

penal. [...] Ante o exposto, cancelo a audiência instrutória designada para 

o dia 31/07/2018. [...] Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33487 Nr: 251-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NERCI DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

recuperando José Nerci da Cruz, condenado à pena de 18 (dezoito) anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no 

artigo 213, § 1º c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (Cf. guia de 

f. 08).

O reeducando encontra-se cumprindo o regime semiaberto consoante 

decisão proferida às f. 197-199.

O cálculo de pena elaborado às f. 247 consta que a data do próximo 

benefício seria 09/06/2018.

Não consta manifestação do órgão ministerial acerca da possibilidade ou 

não de progressão de regime.

Ao depois, o reeducando requereu a transferência do executivo de pena 

para o Juízo Criminal da Comarca de Garuva/SC, a fim de residir com sua 

genitora que está passando por dificuldades de saúde (f. 282-283 e 

284-300).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial requereu o deferimento do 

pleito do reeducando (f. 304).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

A despeito da inexistência de análise da progressão de regime a que o 

reeducando, em tese, faz jus, já que o cálculo de f. 247 atesta o 

preenchimento do requisito objetivo, tenho que o juízo competente para 

fiscalização das condições de regime impostas nestes autos é o Juízo da 

Execução Penal da Comarca de Garuva/MS, já que o reeducando pretende 

se mudar àquele município para residir com sua genitora, que está com 

problemas de saúde (cf. petição de f. 284-300).

Portanto, em atendimento aos princípios que norteiam a Lei de Execução 

Penal (art. 1º da LEP), em especial por ser o convívio familiar um direito do 

recuperando (art. 41 da LEP), DETERMINO a remessa dos autos à Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Garuva/SC para fiscalização da pena 

imposta, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC.

Procedam-se às baixas de praxe e comunicações de estilo.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100400 Nr: 2227-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILCO KLEBER KELLNER FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 Vistos, em correição.

Defiro integralmente o requerimento ministerial de f. 28. Assim, atenda-se 

integralmente conforme solicitado pelo douto Parquet.

Outrossim, designo audiência admonitór ia para o dia 

__09____/_10_____/2018 às __16____h__20___min, que será realizada 

na sala de audiência deste Juízo.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído, se o caso.

Em não havendo informação sobre a representação processual do 

apenado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública para patrocinar a defesa 

do reeducando.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25221 Nr: 1857-07.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON CORREIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 
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OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 550.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

_____23___/___08____/2018, às ___18______h__00______min, 

oportunidade em que o reeducando deverá comparecer acompanhado de 

seu advogado constituído.

Intime-se o reeducando e seus advogados constituídos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92480 Nr: 3272-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS MAÍLHO - 

OAB:3.047/RO

 Vistos, em correição.

Considerando o teor do ofício de f. 144-145, bem como as certidões de 

comparecimento aportadas às f. 146 e 147, designo audiência de 

just i f icação para o dia ___21_____/___08___/2018,  às 

___18______h___40______min, oportunidade em que o reeducando 

deverá comparecer acompanhado de seu Defensor.

Sem prejuízo, expeça-se ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Vilhena/RO para solicitar informações sobre a tramitação da ação penal 

nº 0001044-96.2018.822.0014, encaminhando-se cópia da denúncia e de 

seu recebimento por aquele r. Juízo, além da documentação comprobatória 

de prisão e soltura naquela Comarca, a fim de que seja averiguada a 

possibilidade de regressão de regime perante este Juízo.

Intime-se o reeducando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99478 Nr: 1775-87.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER THIAGO DAL BEM MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO SILVIO CATTANEO - 

OAB:19866-0

 Vistos em correição.

Tendo em vista a convocação desta magistrada para a participação no 

WORKSHOP “JUSTIÇA MULTIPORTAS”, REDESIGNO a audiência 

admonitória para a fixação das condições do regime semiaberto para o dia 

23/08/2018, às 18h25min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98322 Nr: 1260-52.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES DA SILVA ALVES 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista a convocação desta magistrada para a participação no 

WORKSHOP “JUSTIÇA MULTIPORTAS”, REDESIGNO a audiência 

admonitória para a fixação das condições do regime semiaberto para o dia 

23/08/2018, às 18h35min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36135 Nr: 2924-02.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista a convocação desta magistrada para a participação no 

WORKSHOP “JUSTIÇA MULTIPORTAS”, REDESIGNO a audiência 

admonitória para a fixação das condições do regime semiaberto para o dia 

28/08/2018, às 18h30min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99615 Nr: 1831-23.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO LUIZ BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista a convocação desta magistrada para a participação no 

WORKSHOP “JUSTIÇA MULTIPORTAS”, REDESIGNO a audiência 

admonitória para a fixação das condições do regime semiaberto para o dia 

23/08/2018, às 18h40min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99615 Nr: 1831-23.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO LUIZ BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista a convocação desta magistrada para a participação no 

WORKSHOP “JUSTIÇA MULTIPORTAS”, REDESIGNO a audiência 

admonitória para a fixação das condições do regime semiaberto para o dia 

28/08/2018, às 18h40min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99561 Nr: 1805-25.2018.811.0050

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950

 [...] .Em suma, não se tendo trazido fatos novos que corroborasse a 

possibilidade de revogação do decreto constritivo vigente, aliado ao fato 

de já se ter notícia de que o representado impetrou remédio heroico contra 

a decisão ora objurgada (f. 1237-1238 da ação pena de código 92719 em 

apenso), INDEFIRO o pleito liberatório de f. 386-431, mantendo-se a prisão 

preventiva decretada nestes autos em virtude do descumprimento de 

medida acautelatória decretada no bojo da ação penal de código 92719, 

consoante fundamentos alinhavados de forma exaustiva às f. 364-367 e f. 

372-373.Cumpra-se, imediatamente, a decisão de f. 386, devendo ser 

trasladadas as peças destes autos à ação penal de código 92719, em 

apenso, além de transferência de eventuais valores bloqueados via 

sistema BACENJUD àqueles autos.Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93548 Nr: 3919-68.2017.811.0050

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, GUILHERME 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL VIEIRA DA 

CUNHA MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196.959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a presente arguição de impedimento, com 

fundamento no art. 148 do CPC, e, por conseguinte, NOMEIO como perito 

judicial o engenheiro agrônomo Sonio Aramis Dos Santos Blauth, para que, 

no prazo de quinze dias, apresente honorários.Em seguida, PROCEDA-SE 

ao cumprimento integral da decisão proferida às f. 212-215 dos autos em 

apenso (Código 92490), juntando cópia desta decisão nos autos 

mencionados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o transito em 

julgado, ARQUIVE-SE o presente feito.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 27 de 

julho de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89721 Nr: 1621-06.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ZMORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A/MT

 Vistos em correição,

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 30 de outubro de 

2.018, às 16h30min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95502 Nr: 5010-96.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

DEFIRO o prazo de cinco dias para a juntada do substabelecimento da 

causídica da parte autora.

Sem prejuízo, DESIGNO o dia 17/09/2018, às 08:30 horas, para a 

realização da audiência de conciliação entre as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000025-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANNY MONTEIRO ALVES TIMOTEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000025-33.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ESTEFANNY MONTEIRO 

ALVES TIMOTEO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Diante do 

fato de se tratar exclusivamente de pedido de dano moral para melhor 

elucidação dos fatos, designe-se Audiência de Instrução e Julgamento, 

conforme pauta de disponibilidade do juízo. Intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato processual designado, advertindo-as de que o não 

comparecimento do autor implica na extinção do processo sem julgamento 

do mérito, e, a ausência injustificada do réu redundará em reputar-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, 

ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Deverão as partes apresentar 

o rol de testemunhas no prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente 

de intimação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Campo Novo do Parecis, 31 de julho de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000349-23.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

11/09/2018 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 31 de Julho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000350-08.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

11/09/2018 14:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 31 de Julho de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-80.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000244-80.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO Vistos. Em 

detida análise dos autos, observo que a manifestação da executada não 

merece acolhimento integral, pois observo que a dívida que originou a 

cobrança decorre de uma compra no valor de R$ 5872,87 referente ao 

enxoval dos filhos que alega sustentar e não poder dispor do auxílio que 

recebe para efetuar o pagamento. Ora, o montante despendido não condiz 

com a realidade do único que benefício que aduz receber, pois 

incompatível assumir um compromisso de tamanha monta com o valor do 

que aufere mensalmente. Assim, não é crível que seja o único meio de 

sustento da família, ou, ainda que o seja, não há como ignorar o fato de 

que mesmo com tal quantia, que diz ser insuficiente para manter a familia, 

tenha realizado compras em um estabelecimento sabendo que não poderia 

pagar e, doravante, após usufruir dos bens, colocar óbice para honrar a 

dívida contraída. Portanto, no que diz respeito ao pedido da defesa, 

entendo que viável o acolhimento em parte, para que seja bloqueado 

apenas 30% do benefício, devendo o restante ser liberado para a 

executada e, posteriormente, seja oficiado ao INSS para que realize os 

descontos mensais de 30% do valor do benefício até que seja realizado o 

pagamento total da dívida de R$ 7997,19. Por fim, diante da manifestação 

da exequente, determino liberação da penhora dos bens móveis, uma moto 

e uma TV, ID 8678978. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de julho de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL CHERUBIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000020-45.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ELIEL CHERUBIM BARBOSA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. Considerando que 

a sentença impôs à requerida a exclusão do nome da autora dos órgãos 

de proteção ao crédito, a carta de anuência enviada, conforme ID 

12973500 e 12973504 não são suficientes para ilidir a obrigação, pois se 

trata de responsabilidade da requerida a retirada junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta forma, aplico multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) a partir do trânsito em julgado da sentença para a 

requerida, até a data da efetiva exclusão devidamente comprovada nos 

autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010313-23.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA PRINOU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010313-23.2015.8.11.0050. EXEQUENTE: ANDRE DA SILVA PRINOU 

EXECUTADO: GOLD TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - EPP 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 13022845, uma vez que não cabe a 

suspensão do processo nos juizados especiais para localização do 

endereço. Assim, não localizada a parte executada, nem bens, nos termos 

do art. 53, §4º, da Lei 9099/95. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZEMI PEREIRA VIEIRA (EXECUTADO)

EDILSON ALVES VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000185-92.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ALBINO RAMOS EXECUTADO: 

EDILSON ALVES VIEIRA, LUZEMI PEREIRA VIEIRA Vistos. Com efeito, em 

detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao exequente, os 

executados apenas alegaram ter ocorrido a penhora sobre o salário sem 

discriminar e comprovar que os valores decorrem integralmente da verba 

salarial. Assim, não há como acolher a impugnação dos executados. 

Outrossim, diante da insuficiencia da quantia já penhorada, defiro o pedido 

de penhora de até 30% das remunerações dos executados, devendo ser 

oficiado ao empregador para que efetue o desconto diretamente em folha 

de pagamento, até o limite da satisfação do débito, R$ 13.698,33 (treze mil 

seiscentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos. Oficie-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de julho de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000235-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000235-21.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSE MIGUEL FERNANDES 

EXECUTADO: WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO Vistos. Diante do teor 

da certidão do ID 13038395, não tendo sido encontrado bens em nome do 

executado, nem se manifestado o exequente quanto ao prosseguimento 

do feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9099/95, determino a extinção 

do processo. Com as formalidades e baixas devidas, após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA PARABA VELOSO DO PRADO 72028076100 (REQUERENTE)

EDSON RIBEIRO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA PRUFER MOUSQUER OAB - RS87179 (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER OAB - RS90294 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000513-22.2017.8.11.0050. REQUERENTE: KARINA PARABA VELOSO 

DO PRADO 72028076100, EDSON RIBEIRO DO PRADO REQUERIDO: LUIZ 

GUSTAVO REBELATO MOUSQUER Chamo de ofício o feito a ordem, na 

medida em que verifico que a sentença constante no Id.: 14237487, foi 

erroneamente lançada nos autos, e declaro a nulidade absoluta do julgado. 

Diante do pedido das partes em realizar audiência de instrução e 

julgamento, designe-se tal ato conforme pauta de disponibilidade do juízo. 

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato processual designado, 

advertindo-as de que o não comparecimento do autor implica na extinção 

do processo sem julgamento do mérito, e, a ausência injustificada do réu 

redundará em reputar-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, 

I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Deverão as 

partes apresentar o rol de testemunhas no prazo de 10(dez) dias, 

trazendo-as independente de intimação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 31 de 

julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-20.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAMIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000248-20.2017.8.11.0050. REQUERENTE: SEBASTIAO DAMIAO DA 

SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por 

SEBASTIAO DAMIAO DA SILVA em face de BV FINANCEIRA S.A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. No decorrer do procedimento a parte 

Exequente informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, bem 

como o competente alvará foi levantado pela aprte autora. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 25 de JULHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 25 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA RONDON DO PARECIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSECONT - ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000151-83.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CONSTRUTORA RONDON DO 

PARECIS LTDA - EPP REQUERIDO: ASSECONT - ORGANIZACOES 

CONTABEIS LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por CONSTRUTORA RODON DO PARECIS em face de ASSECONT 

– ORGANIZAÇÕES CONTABEIS - LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 12688367. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de JULHO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-04.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000553-04.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARIZETE DOS ANJOS 

REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por MARIZETE DOS ANJOS em face IBI 

PROMOTORA DE VENDAS – LTDA, ambas partes qualificadas nos autos 

em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

12872242). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

25 de JULHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 25 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 423 de 1001



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000008-94.2018.8.11.0050. REQUERENTE: POLIANA OLIVEIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por POLIANA OLIVEIRA DE SOUSA em face VIVO S.A., ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 12872311). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de JULHO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-90.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000157-90.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DEUSIQUELE COSTA DE 

PAULA ROCHA REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos. Trata-se de 

ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por DEUSIQUELE COSTA DE PAULA em 

face de MAGAZINE LUIZA S.A., ambos devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 12034778. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de JULHO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000270-44.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSIVAN DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por JOSIVAN DA SILVA COSTA em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL I, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta 

petição constante no Id.: 13519738. Decido. Há que se registrar, por 

oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular citação, no 

âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante 

enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

25 de JULHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 25 de JULHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-76.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000242-76.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, 

devidamente intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo 

assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da 

ausência da parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente 

intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o 

prazo recursal correrá em cartório, independentemente de intimação. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 25 de julho de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de julho de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE LIMA SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000028-85.2018.8.11.0050. REQUERENTE: RAFAEL DE LIMA SARAIVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

pugna pela indenização por danos morais, alegando em suma que a 

Promovida adentrou em sua residência e efetuou a retirada dos fios do 

padrão de energia, bem como suspendeu o fornecimento da energia 

elétrica, referente a UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/2503146-9. A 

Promovida, em sede de contestação, alega que a cobrança é devida, uma 

vez que foi constatada uma irregularidade no unidade consumidora da 

autora. Inicialmente, devemos observar que para considerar regular a 

cobrança a título de recuperação de consumo, deve a concessionária 

obedecer ao disposto na Resolução nº 414 da ANEEL. A mencionada 

Resolução, em seu artigo 129, § 2º, dispõe: Art. 129 - Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. (...) § 2º Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. Ademais, os documentos 

juntados com a defesa não são suficientes para demonstrar a 

irregularidade constatada no medidor de consumo da UC da parte autora, 

uma vez que a demandada deixou de carrear aos autos laudo técnico 

exarado pelo INMETRO ou outro órgão habilitado, bem como o TERMO DE 

OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. Destarte, não há como se reconhecer a 

legalidade da apontada irregularidade, visto que a concessionária de 

energia agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por 

ela adotado. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, 

vejo que o mesmo merece acolhimento, pois conforme CADASTRO GERAL 

DE CLIENTES (Id.: 12173578) o fornecimento de energia elétrica foi 

suspenso no dia 11/01/2018 e somente foi restabelecido no dia 

16/01/2018, causando o indivíduo sério e grave abalo moral, por se tratar 

de serviço essencial a manutenção do cotidiano. A reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo 

art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso restou patente a desídia da requerida. Conforme orienta 

o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão no 

patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, 

e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 

4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, 

Responsabilidade Civil, RT, p. 493). A responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Nesse sentido. Demonstrado a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte 

Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 

pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. 

Também, como medida de caráter pedagógico. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida ao pagamento de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 

danoso (11/01/2018) (Súmula nº 54 do STJ) , e correção monetária pelo 

INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de julho de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-89.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TAVARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000515-89.2017.8.11.0050. REQUERENTE: TIAGO TAVARES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração 

de inexistência de débito e condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débitos 

que o reclamante afirma desconhecer, no valor de R$ 1.212,53 (hum mil 

duzentos e doze reais e cinquenta e três centavos), referente ao contrato 

051138391000067CT, com data de inclusão no dia 17/05/2016; e no valor 

de R$ 474,52 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois 

centavos), referente ao contrato nº 0051138391000067CT, com data de 

inclusão no dia 08/04/2016. Verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida teve 

a oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais como 

documentos que comprovassem o contratação do cartão de crédito que 

alega ter o Promovente efetuado; onde deveriam constar assinatura e 

cópia dos documentos pessoais do autor, entre outros. A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o 

Promovente logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 
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direito. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, 

observo que o Promovido, apesar de contestar os fatos narrados na 

inicial, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, 

II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. De outro 

lado, a falha na prestação de serviço resta caracterizada no presente 

caso, pois é fato incontroverso nos autos que não há relação 

jurídica/comercial entre as partes. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a declaração de inexistente do débito no valor R$ 1.212,53 (hum mil 

duzentos e doze reais e cinquenta e três centavos), referente ao contrato 

051138391000067CT, com data de inclusão no dia 17/05/2016; e no valor 

de R$ 474,52 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois 

centavos), referente ao contrato nº 0051138391000067CT, com data de 

inclusão no dia 08/04/2016. Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, 

temos que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do Código 

Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado 

a repará-lo”. No que tange os danos morais, verifico que o direito também 

milita em favor do Promovente; assim o é porque, ante ao desrespeito ao 

consumidor que experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer 

valer seus diretos já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser 

rotineiras entre os fornecedores de serviços para com seus 

consumidores. Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Insta salientar, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO 

inexistente o débito no valor R$ 1.212,53 (hum mil duzentos e doze reais e 

cinquenta e três centavos), referente ao contrato 051138391000067CT, 

com data de inclusão no dia 17/05/2016; e no valor de R$ 474,52 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), 

referente ao contrato nº 0051138391000067CT, com data de inclusão no 

dia 08/04/2016. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de julho 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DA SILVA THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000003-72.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARIZA DA SILVA THOMAZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente 

ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração 

de inexistência de débito e condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débitos 

que o reclamante afirma desconhecer, no valor de R$ 260,24 (duzentos e 

sessenta reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato 

535204751000020FI com data de inclusão no dia 08/10/2015. Verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de defesa, apenas 

aduz que o Promovente não faz jus a indenização por danos morais, 

alegando legitimidade da cobrança dos débistos, bem como pugnando pela 

aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O ônus de prova 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não se desincumbiu 

de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que possibilitasse 

comprovar suas assertivas, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. A Promovida teve a oportunidade 

de produzir provas para embasar sua defesa, tais como documentos que 

comprovassem a adesão aos serviços que alega ter a Promovente 

efetuado; onde deveriam constar assinatura e cópia dos documentos 

pessoais da autora, entre outros. No que se refere ao pedido de 

declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo merece 

acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito também milita 

em favor do Promovente; assim o é porque, a inscrição em discussão foi 

disponibilizada no SCPC nos mês de 10/2015, sendo as inscrições 

anteriores já forma objeto de discussão judicial, nos processos nº: 

1000002-87.2018.8.11.0050 e 1000001-05.2018.8.11.0050, sendo firmado 

acordo em ambos os processos para declarar inexistente os débitos, NÃO 

INCIDINDO, PORTANTO, NO PRESENTE CASO A SÚMULA 385 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 
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Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

valor de R$ 260,24 (duzentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), 

referente ao contrato 535204751000020FI com data de inclusão no dia 

08/10/2015. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 

do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação 

desta sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de julho 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 27 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000277-36.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUIS MARQUES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os autos, 

vê-se que a Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 14034191), 

não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido na 

audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Analisando os autos, 

DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes os 

requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

tem o fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$ 29.843,00 

(vinte e nove mil oitocentos e quarenta e três reais), conforme registrado 

no SERASA/SPC, bem como indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o 

reclamante afirma ter efetuado pagamento. No presente caso o Autor 

figura como avalista em uma CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, referente a 

um empréstimo realizado por sua irmã, com parcelas no valor de R$ 

1.154,31 (hum mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta e hum 

centavos) e vencimento todo dia 09 (nove) de cada mês, até a data de 

09/10/2020. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ... O Promovente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, vejamos, o EXTRATO DO 

SERASA fornecido pela Empresa de Brasileira de Correios e Telégrafos é 

datado do dia 02/04/2018, e conforme extrato de pagamento das parcelas 

constante no Id.: 13168262, a parcela referente ao mês 09/02/2018 foi 

quitada no dia 06/04/2018, ou seja, a parte Promovida agiu dentro da 

legalidade ao inserir o nome do promovente nos órgãos de proteção ao 

crédito, pois a dívida estava inadimplente. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 27 de julho de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 27 de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LUCIENE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000337-09.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUANA LUCIENE DE ARAUJO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os autos, vê-se 

que o Promovido, apesar de devidamente citado (Id.: 14108464), não 

compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido na 

audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Analisando os autos, 

DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes os 

requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 
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tem o fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$ 216,42 

(duzentos e dezesseis e quarenta e dois centavos), conforme registrado 

no SERASA/SPC, bem como indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o 

reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida 

teve a oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais 

como documentos que comprovassem a inadimplência da Promovente. O 

ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não 

se desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. No caso em tela, embora a 

doutrina possibilite ao Magistrado entender de forma contrária, não 

vislumbro dos autos nenhum elemento fático ou jurídico a ponto de ensejar 

produção de provas ou abalar tal presunção e, por conseguinte, 

flexibilizar tais efeitos. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, é de rigor proceder ao pedido de declaração de inexigibilidade 

da dívida referente ao valor de R$ 216,42 (duzentos e dezesseis e 

quarenta e dois centavos). No que tange os danos morais, verifico que o 

direito não milita em favor da Promovente; assim o é porque, analisando o 

extrato dos órgãos de proteção ao crédito a Promovente possui inúmeras 

inscrições, as quais desnaturam o alegado dano, ainda que a requerida 

tenha agido ilicitamente inserindo o nome da autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. O reconhecimento de indenização por danos morais 

no caso concreto banalizaria o instituto do dano moral, porquanto a 

retirada da inscrição indevida da autora não há eximirá de continuar com o 

nome no banco de dados do SPC/SERASA, consolidando apenas uma 

situação que permanecerá inalterada, e sequer há provar nos autos que 

as demais inscrições foram objeto de reclamação pela devedora. Não há 

obrigação de indenizar pecuniariamente, a honra, a imagem e o bom nome 

de uma pessoa, quando a própria parte não zela por afastar esse tipo de 

constrangimento, tornando uma devedora contumaz. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 356, II do 

Código de Processo Civil, a presente demanda, e DECLARO inexistente o 

débito R$ 216,42 (duzentos e dezesseis e quarenta e dois centavos). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 27 de julho de 2018. Marianne Nathaine 

Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do 

Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 27 de julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Sentença

Autos n.º 1046-92.2017.811.0051 – Código 119717

Vistos.

Diante do exposto, especialmente pelo Laudo do Exame de DNA acostado 

aos autos, que exclui a paternidade vindicada por Maria Eliza Lopes dos 

Nascimento, representada por sua genitora Maiara Lopes Nascimentos 

Ramos Gregório, e em consonância com o parecer Ministerial, amparada 

pelo art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil, REJEITO a pretensão 

constante da inicial e por consequência, determino a extinção do feito.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpridas as formalidades legais, arquive-se este feito, mediante as 

cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita.

 Intime-se e Cumpra-se.

Campo Verde-MT, 16 de julho de 2018

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro, em substituição legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000726-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NELSON DE CARVALHO LOPES OAB - MT5655/O-O (ADVOGADO)

RONAN GARCIA DA SILVEIRA FILHO OAB - MS10317 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

LAISE MATROS OAB - PR54478 (ADVOGADO)

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Soraya Kaffashi Soares Castro (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 31 

de julho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES 

para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a 

proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), tendo ainda o prazo de 

15 (quinze) dias para que digam sobre a nomeação, indiquem seus 

assistentes técnicos e apresentem seus próprios quesitos (art. 465, § 1º, 

do NCPC). Processo: 1000726-88.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 

43.329,00; Tipo: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Diligências] 

Partes do processo: Parte Autora: PAULO VICTOR BRAGA DOS SANTOS 

Parte Ré: MAPFRE VIDA S/A OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de 

Secretaria SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001209-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMISA CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001209-21.2018.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. A tutela de evidência, 

prevista no art. 311 do novo Código de Processo Civil, somente será 

concedida caso presentes alguns dos requisitos ali descritos: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - 

ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” No 

caso dos autos, o Requerente pleiteou pela concessão de liminar por 

suposto abuso de defesa do Requerido. No entanto, percebe-se claro 

equívoco por parte da Subscritora, uma vez que, conforme será 

demonstrado, o caso em tela não comporta a concessão de tutela de 
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evidência. Para tanto, basta observar a limitação existente no parágrafo 

único do citado art. 311, o qual determina, claramente, que, em se tratando 

de tutela de evidência, as únicas possibilidades de se pleitear por decisão 

liminar são aquelas descritas nos incisos II e III da norma, para os demais 

casos, somente se poderá deferir a tutela antecipada após a 

manifestação da defesa, até mesmo porque somente após a manifestação 

da Parte Contrária é que se poderia atestar qualquer abuso em sua 

defesa. Ou seja, no presente caso, o pedido liminar somente terá lugar 

quando o pedido do autor puder ser comprovado apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante (II); ou quando se tratar de pedido 

reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 

custodiado, sob cominação de multa (III). Diante do exposto, basta uma 

rápida análise dos autos para se perceber que o presente feito não 

comporta o deferimento de pedido liminar com base em tutela de evidência. 

Por outro lado, em respeito à instrumentalidade das formas, bem como ao 

princípio da fungibilidade, passo a análise do pedido antecipatório com 

base na tutela de urgência. O provimento antecipatório previsto no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil é espécie de tutela jurisdicional prestada 

no bojo do processo de conhecimento e que se concede com base em 

juízo de probabilidade. Para a concessão da tutela antecipada, exigem-se 

probabilidade do direito e a indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” No caso dos autos, faltam os requisitos 

necessários à antecipação de um eventual provimento jurisdicional 

favorável. A um, porque os documentos apresentados na inicial não são 

suficientes para comprovar, de plano, a condição de incapacidade da 

Requerente, posto que o INSS, por meio de perícia médica, não constatou 

a inexistência de incapacidade laborativa. Por isso mesmo, tentar-se-á a 

produção de prova pericial, justamente como forma de complementar 

aquilo que as alegações iniciais sugerem existir. A dois, porque, embora 

se trate de verba alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco 

que só a antecipação de tutela pudesse afastar. Realmente, segundo a 

Requerente, a liminar seria imprescindível porque, do contrário, a 

Requerente poderia vir a sofrer mais danos com a demora do andamento 

processual. Tal relato, entretanto, não descreve situação de risco 

autorizadora da antecipação de tutela. Em outras palavras, não se tem, 

nessa descrição, periculum in mora. É certo que a simples necessidade de 

o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu direito já lhe impõe 

considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam realizados 

de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes quanto o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio sistema 

processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo necessário 

à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão judicial final 

transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, o autor 

ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi denominado 

por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. 

Esse dano marginal, decorrente da simples existência do processo, com 

todos os seus atos, não justifica o deferimento da antecipação de tutela. 

Há que ser verificada circunstância outra que faça insuportável a espera 

pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos 

Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pela Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento da Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001268-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001268-09.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador da Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 31 de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87881 Nr: 126-89.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algemiro Borges do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistema, 

Importação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão da execução e remessa ao arquivo provisório.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73399 Nr: 2386-47.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plínio Pereira Borges - Espólio, Mariana Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE QUE SOLICITOU O DESARQUVIAMENTO, no prazo de 48 horas, 
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manifestar-se, sob pena de retorno do feito ao ARQUIVO novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 4217-28.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eden Gonçalves, Elis Regina de Lima Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Antonio Ranolfi, Orandir Aparecido 

Ranolfi, Alice Gomes Machado Ranolfi, Ademir José Ranolfi, Rosangela 

Aparecida Tondelli Ranolfi, Lucimara Luzia Ranolfi, Guelfo Luiz Fabbri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para retirar a Carta Precatória 

expedida para citação do requerido Guelfo Luiz Fabbri, comprovando 

nestes autos sua distribuição no Juízo Deprecado (Comarca 

deLondrina-PR) no prazo de 20 (vinte) dias, em razão de que estava 

ausente em todas as tentativas de citação por correio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114765 Nr: 4581-63.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROZENDO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 25/10/2018 às 08h15min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110156 Nr: 2493-52.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem suas alegações finais, 

manifestando sobre os documentos que a Caixa Econômica Federal trouxe 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114421 Nr: 4467-27.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lélia Loyze Ribeiro Rueda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413, REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono a parte Autora, para 

intimação da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e 

informar o novo endereço, da parte Requerido, requerendo o que entender 

de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99340 Nr: 3865-70.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda, Aline 

Donatoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO 

JUNIOR - OAB:17020/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono a parte Autora, para 

intimação da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e 

informar o novo endereço, da parte Requerido, requerendo o que entender 

de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141826 Nr: 1192-02.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giuliano Zanchet Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos embargos monitórios 

opostos pelo requerido, conforme determina o art. 702, § 5º, do novo 

Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117475 Nr: 6097-21.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação parte autora, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119235 Nr: 835-56.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Cesar Fonseca Gearola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES 

DE MIRANDA - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE COELHO DUARTE - 

OAB:13703/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO das Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre os documentos juntados, bem como para manifestar 

quanto à pertinência da realização de qualquer outra prova, sob pena de 

preclusão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119658 Nr: 1023-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão do Oficial de 

Justiça, devendo informar a atual localização do bem a ser apreendido ou 

solicitar o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139306 Nr: 10567-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generosa Emilia da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado
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 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139306 Nr: 10567-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generosa Emilia da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139302 Nr: 10566-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139302 Nr: 10566-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras
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Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138451 Nr: 10023-73.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Francisca da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 
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capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138449 Nr: 10021-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 
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poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137994 Nr: 9818-44.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduelita Lourença da Chaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;
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 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137904 Nr: 9761-26.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Toni de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 
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R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137573 Nr: 9586-32.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Zanuso Forti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 
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prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137571 Nr: 9584-62.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel Constâncio Lopes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.
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As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136677 Nr: 9126-45.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivânia Guimarães Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 
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previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136621 Nr: 9087-48.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellinton Livramento Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 
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liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136364 Nr: 8946-29.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oseias Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135299 Nr: 8468-21.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Robert Barbosa Camacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado
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 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135788 Nr: 8660-51.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro dos Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:DF/25.964-A, Layane Barcelos de 

Souza - OAB:DF/43.973

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136775 Nr: 9171-49.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilliam Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138385 Nr: 9992-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 
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OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138402 Nr: 9996-90.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joneci Francisco da Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS
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Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138419 Nr: 10009-89.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Florentino de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 
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parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138444 Nr: 10017-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Moreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 
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prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139836 Nr: 248-97.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eugência dos Santos Magno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 
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mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139836 Nr: 248-97.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eugência dos Santos Magno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 
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presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86876 Nr: 4483-49.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenita Correa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELENITA CORREA DOS SANTOS, Cpf: 

76485781153, Rg: 22207, Filiação: Manoel Messias dos Santos e Valmira 

Correa dos Santos, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de ELENITA CORREA DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3669/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/07/2010

 - Valor Total: R$ 2.075,72 - Valor Atualizado: R$ 1.887,02 - Valor 

Honorários: R$ 188,70

Despacho/Decisão: 1. Estando devidamente instruída a petição inicial com 

a Certidão da dívida ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), DETERMINO a 

citação do executado, na pessoa de seu representante legal, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.2. Cite-se como 

requerido pela exequente.3. No caso de pronto pagamento, arbitro os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito exeqüendo.4. 

Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se o devedor 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

6.830/80.Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 30 de julho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97029 Nr: 3020-38.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volmir Lorenzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Borges Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerente, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30380 Nr: 488-67.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDR Indústria e Comercial Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jáder Francisco Dei Ricardi - OAB:12.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81658 Nr: 1626-30.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Executivo Tur e Transportes Ltda, Kleber Machado de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82165 Nr: 1926-89.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Masa Autocenter Ltda, Mr.Car Centro Automotivo 

Ltda-Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82165 Nr: 1926-89.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Masa Autocenter Ltda, Mr.Car Centro Automotivo 

Ltda-Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES de fls.86/94, advertindo-a 

acerca do § 3º do mesmo Artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85654 Nr: 4028-84.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Antonio Turin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 Autos n° 4028-84.2014.811.0051 - 85654

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Primavera do Leste, a fim 

de que lá se realize o estudo psicossocial junto às filhas do Requerente, 

que residem na Rua Blumenau, nº 1.095, Bairro Jardim Riva, podendo 

ainda ser encontradas por meio dos telefones: (66) 98119-3714 e (66) 

99646-0916.

Após, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem quanto ao laudo 

psicossocial.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99933 Nr: 4014-66.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos n° 4014-66.2015.811.0051 - 99933

Busca e apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Dada a natureza de preservação do negócio e o interesse social inerente 

à recuperação social, tem-se que, qualquer discussão quanto à 

essencialidade dos bens em disputa caberá somente ao Juízo da 

Recuperação Judicial.

Dessa forma, POSTERGO a análise do pedido para expedição de novo 

mandado de busca e apreensão para posterior análise do Juízo da 

Recuperação Judicial quanto a essenciabilidade dos bens descritos na 

inicial.

 OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca para que informe nos 

autos quanto a eventual reconhecimento da essenciabilidade dos bens em 

disputa para o cumprimento do plano da recuperação judicial da 

Requerida.

Para tanto, REMETAM-SE cópias da inicial ao Juízo da 2ª vara Cível desta 

Comarca.

Com a resposta, INTIMEM-SE as Partes para que requeiram o que de 

direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98846 Nr: 3689-91.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Rodrigues da Silva & Cia Ltda - ME, 

Dilamar da Silva Rodrigues & Cia Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA 

LTDA - ME, CNPJ: 11029917000135 e atualmente em local incerto e não 

sabido DILAMAR DA SILVA RODRIGUES & CIA LTDA - ME, CNPJ: 

11029917000135. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 46.534,95 (Quarenta e 

seis mil e quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A parte autora IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 33.656.729/0001-70, Inscrição 

Estadual nº 13.079905-0, ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de 

JULIANA DA SILVA & CIA LTDA ME, ATUALMENTE INSCRITA COMO 

DILAMAR DA SILVA RODRIGUES & CIA LTDA ME, CNPJ: 

11029917/0001-35 aduzindo, em breve síntese, ser credora do título de 

crédito (cheque 000221 do Banco Bradesco, emitido em 13/01/2012), no 

valor de R$ 25.231,00, devolvido por insuficiência de fundos, não 

possuindo, portanto, força exquível. Dá-se à causa o valor total de R$ 

46.534,95.

Despacho/Decisão:

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OZEMAR DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALTAMIRA (RÉU)

JOSE BENICIO DE CARVALHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001130-42.2018.8.11.0051 Declaratória. Despacho. Vistos etc. 

OZEMAR DA COSTA SILVA propôs ação declaratória de inexistência de 

notificação prévia, de relação jurídica e de débitos c/c cancelamento de 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito c/c indenização por danos 

morais com pedido liminar de tutela de urgência inaudita altera parte, em 

face de CDL – CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALTAMIRA - PA e 

de VIDRAM – JOSÉ BENÍCIO DE CARVALHO - ME, ambos devidamente 

qualificados, visando retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao 

crédito, bem como a condenação das requeridas em indenização por 

danos morais. Requer, ainda, os benefícios da tutela de urgência, assim 

como da justiça gratuita. De início, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no art. 330, do NCPC, passo a apreciação dos pedidos 

constantes na inicial. I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA De elementar 

conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, 

LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98, 

do Novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nesse passo, revela-se cabível o 

benefício da gratuidade de justiça mediante simples declaração assinada 

pelo requerente, quando esta não for contrariada pelos demais elementos 

do processo (§ 2º, art. 99, NCPC). Com efeito, da exegese do referido 

dispositivo legal denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). Na espécie, a presunção legal 

não restou afastada, ao contrário, as provas colacionadas ao feito 

corroboram a alegação da parte de que não dispõe de recursos para 

pagar as custas e despesas processuais. De rigor, portanto, o 

DEFERIMENTO do pedido. II – DA TUTELA DE URGÊNCIA É cediço que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no 

juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do 

NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa 

legalmente estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se 

que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito 

alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória (in Novo código de processo civil comentado I 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). Da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o 

pedido de tutela provisória de urgência antecipatória, porquanto os 

requisitos para sua concessão estão configurados. Com efeito, a 

probabilidade do direito invocado é razoável diante da afirmação de que 

não é responsável pelo débito que ensejou a propositura da presente 

ação. Corrobora tal conclusão, em especial, a qualificação do Requerente, 

porque, residente neste Município, não necessariamente haveria de 

adquirir materiais de construção no Estado do Pará. No mesmo sentido, o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo torna-se visível com 

a inclusão do nome do autor no rol de maus pagadores, o que lhe acarreta 

excessivo gravame e prejuízo, causando-lhe limitações evidentes, 

agregando-lhe o anátema de mal pagador e impedindo-lhe, por 

consequência, o acesso ao crediário. Logo, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de 

urgência. Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece 
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é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. III - DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO É cediço que a designação de audiência é 

imperativa, exceto se as partes manifestarem expressamente o 

desinteresse ou se não for admitida a composição, nos termos do art. 334 

do NCPC. Logo, ainda o requerente tenha se oposto à audiência de 

conciliação, só com a concordância da parte requerida é que efetivamente 

se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC). Diante do 

exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome 

da parte autora OZEMAR DA COSTA SILVA dos cadastros de restrições 

ao crédito SERASA e SCPC, em relação à dívida discutida nestes autos 

(extrato de fls. 24 – anexo exordial), até o deslinde do presente feito. b) 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. c) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). 

d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. e) 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334, 

§5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, 

iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) 

ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341, do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do NCPC, desde já, 

FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição 

inicial, adotando-se as providências do art. 339, no NCPC; j) CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita. k) POSTERGO para o saneador a análise do 

pedido de inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, do 

Novo Código de Processo Civil. . Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000650-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JEAN ROSSATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO CAMPO VERDE LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000650-64.2018.8.11.0051 Embargos à Execução Decisão. 

Vistos etc. Como se sabe, a atual sistemática dos embargos à execução 

não admite a suspensão do feito senão naquelas hipóteses em que se 

verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória, com a 

prévia garantia do juízo. Nas palavras do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.” § 1º. O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.” Os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, de urgência ou de evidência, são aqueles definidos pelos arts. 

300 e 311 do novo diploma processual: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (…) 

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente.” Ao final, se garantido o juízo, 

suspende-se a execução nos casos de urgência, demonstrados o perigo 

de dano e a probabilidade do direito, e nos de evidência, nas hipóteses 

correspondentes. Não é, evidentemente, o caso dos autos. A um, porque 

a alegação genérica de dano apresentada pelo Embargante, no sentido de 

que a penhora, se concretizada, poderia acarretar-lhe sérios prejuízos, 

não basta para configurar o risco consignado no art. 300 do NCPC. 

Impõe-se, bem ao contrário, a especificação de um perigo concreto, bem 

delimitado, cujas consequências, de facilitada previsão e antecipação, 

possam mesmo determinar sério revés ao devedor. A dois, e talvez mais 

importante, porque a penhora, ou qualquer outra das garantias, é mesmo 

indispensável à suspensão pretendida. Como mencionado, impõe-se tal 

constrição como requisito ao sobrestamento dos atos expropriatórios. 

Realmente, o recebimento dos embargos na forma pretendida pelo 

Executado, acarretando a suspensão dos atos expropriatórios, sem 

qualquer garantia do juízo, e sem a descrição adequada do risco que tais 

atos possam acarretar-lhe, seria medida diametralmente oposta à atual 

sistemática processual. Decido. Assim, RECEBO os embargos opostos por 

ANDERSON JEAN ROSSATO em face de POSTO CAMPO VERDE LTDA. 

DEIXO de conferir efeito suspensivo aos embargos, pois que, à ausência 

de penhora, e também à falta de descrição de perigo concreto de lesão, 

não se atende aos já mencionados dispositivos legais. A fim de bem 

assegurar o atendimento à diretriz da não suspensão do feito, DETERMINO 

o desapensamento dos autos, assim permitindo o livre trâmite da 

execução. Na capa da execução, porém, ANOTE-SE a existência dos 

presentes embargos, destacando-se seu número e código. DEFIRO, por 

outro lado, o pedido de assistência judiciária. CITE-SE o Embargado para 

que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta. Por 

fim, CORRIJA-SE, no Sistema PJe, o nome da ação, fazendo constar 

Embargos à Execução. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001160-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANAYRA FLAVINY DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001160-77.2018.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 
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condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Realmente, se bem observadas as razões 

apresentadas na inicial, nota-se a insuficiência jurídica de boa parte dos 

argumentos da Requerente, que deduziu pretensão contra questões já 

pacificadas pelas instâncias superiores, notadamente o Superior Tribunal 

de Justiça, intérprete maior da legislação ordinária. À partida, presume-se 

a idoneidade da forma composta de capitalização dos juros, dada a 

autorização constante assim do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36 

como do art. 28, § 4º, da Lei 10.931/04. Não parece razoável a alegação 

de inconstitucionalidade formal das aludidas normas, vez que a regra do 

art. 192, a exigir lei complementar para a regulação do Sistema Financeiro 

Nacional, não necessariamente haveria de alcançar todas as práticas do 

mercado financeiro, aí incluída a disposição acerca dos juros 

remuneratórios. Dito de outro modo, reserva-se a lei complementar só a 

estruturação do mencionado Sistema Financeiro Nacional. No mais, de 

breve leitura do quadro resumo do negócio jurídico celebrado pelas Partes, 

não se nota a estipulação de juros gravosos, a merecerem a qualificação 

de abusivos. Do que se infere do aludido documento, as Partes 

estipularam juros remuneratórios de 2,38% ao mês, taxa esta próxima à 

praticada comumente no mercado. Assim, ao menos no presente momento 

processual, o título emitido pela Requerente não parece merecer alteração. 

Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

antecipatório feito pela Requerente, cabendo-lhe, então, o pagamento das 

contraprestações tal como originalmente definido pelas Partes, 

sujeitando-se, consequentemente, aos efeitos de sua mora, se inviável a 

purgação. Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova. POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC). CITE-SE o 

Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001187-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001187-60.2018.8.11.0051 Liquidação de Sentença Despacho. 

Vistos etc. Do que se infere dos autos, a Requerente teria adiantado 

quantia significativa à Requerida, como forma de investimento nos 

serviços oferecidas pela última. Assim, ao menos em análise sumária, não 

parece suficiente a declaração de incapacidade financeira atrelada à 

inicial, de maneira que se imputa à Requerente o encargo de demonstrar o 

atendimento aos requisitos do benefício da gratuidade da Justiça. 

INTIME-SE, pois, a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para 

que comprove a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício ou, em 

sendo o caso, de limitação dele. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001073-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (EMBARGADO)

JADER AURELIO BERGAMASCO (EMBARGADO)

 

Autos nº 1001073-24.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro. Despacho. 

Vistos etc. Trata-se de embargos de terceiros em que o embargante 

sustenta a existência de averbação premonitória sob o imóvel adquirido 

por si do Sr. Jader Aurélio Bergamasco, e que tal averbação é oriunda da 

ação de execução de cédula de produto rural para entrega de coisa 

incerta movida pela empresa EISA – Empresa Interagrícola S/A em face do 

Sr. Jader, sendo que o aludido feito tramita perante este juízo na forma 

eletrônica do Sistema Apolo (Processo nº 487-04.2018.811.0051 - Código 

140251). Por corolário, adoto a interpretação analógica do disposto no art. 

3º da Portaria 296/2016 - PRES e DETERMINO o cancelamento da 

distribuição deste feito e a sua posterior redistribuição junto ao Sistema 

Apolo, procedendo com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE com 

urgência, expedindo-se o necessário. CIÊNCIA ao requerente. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 

de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138954 Nr: 10324-20.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington da Silva Nakano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscilla Gonçalves Candido Nakano, Pedro 

Gonçalves Candido Nakano, Rebeca Ayumi Candido Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parta autora, na pessoa de seu procurador, a fim de apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142330 Nr: 1437-13.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thaynan Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 
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anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135292 Nr: 8467-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Luiz da Mota Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:DF/25.964-A, Hélio José de 

Araújo - OAB:GO/36.667

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 
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poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 8947-14.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Sabino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;
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 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138435 Nr: 10013-29.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias José da Graça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 
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R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141431 Nr: 1025-82.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Gilsandro Hanzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 
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prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141892 Nr: 1223-22.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elbson Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.
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As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142368 Nr: 1453-64.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devacir Cherubim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 
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do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140967 Nr: 820-53.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivia Conceição de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 
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compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138036 Nr: 9832-28.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Maria da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado
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Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141760 Nr: 1164-34.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Vanessa Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira
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Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142159 Nr: 1352-27.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo de Moraes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139301 Nr: 10565-91.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gesiel Lima de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135796 Nr: 8668-28.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Sabino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:
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 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136162 Nr: 8842-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Sabino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 
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parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136220 Nr: 8871-87.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 
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devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138417 Nr: 10007-22.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isolina Alves Moreira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 
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mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141566 Nr: 1068-19.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Édio Afonso Rogelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 470 de 1001



13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142731 Nr: 1606-97.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marzeli Fortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 
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purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139318 Nr: 10574-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 
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para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135795 Nr: 8667-43.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES
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O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141811 Nr: 1189-47.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marclean Menezes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 
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manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136624 Nr: 9089-18.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edigar Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:DF/25.964-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado
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 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138426 Nr: 10012-44.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias José da Graça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva
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Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141304 Nr: 960-87.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Correia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142166 Nr: 1358-34.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Conceição Rocha Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 477 de 1001



Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140967 Nr: 820-53.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivia Conceição de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:
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 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141373 Nr: 988-55.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dielly Carolina Fideles Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 
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o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138445 Nr: 10018-51.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Marcilio Magalhães Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 
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devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142268 Nr: 1404-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osias Alves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 
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pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142668 Nr: 1576-62.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fellipe Pereira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 
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presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139301 Nr: 10565-91.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesiel Lima de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;
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5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142559 Nr: 1525-51.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizia Porto Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 
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lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137224 Nr: 9420-97.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:DF/25.964-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.
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DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136237 Nr: 8882-19.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Barbosa Zanardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:DF/25.964-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 
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devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137913 Nr: 9764-78.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clevisson Guimarães Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno
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Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138446 Nr: 10019-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Magalhães Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida
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José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139318 Nr: 10574-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135786 Nr: 8658-81.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineide Rosa Ribeiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136681 Nr: 9129-97.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero de Almeida Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:DF/25.964-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional
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Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142856 Nr: 1673-62.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderleia de Oliveira Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 491 de 1001



parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141119 Nr: 894-10.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Camargo Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 
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corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136859 Nr: 9215-68.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira Magalhães Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 
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aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138388 Nr: 9993-38.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderi José Cocco Folgiarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 
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em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138450 Nr: 10022-88.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Cezar Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 
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incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141119 Nr: 894-10.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Camargo Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 
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buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142439 Nr: 1473-55.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilson Dias Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 
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variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142444 Nr: 1475-25.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Aparecida Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 
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Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78468 Nr: 3323-23.2013.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano José Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Agro Comércio de Cereais Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada Via DJE nº 

10257 publicado em 17/05/2018, até a presente data nada manifestou.

INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103808 Nr: 644-45.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a realização da busca de 

endereços nos sistemas disponiveis onde foi encontrado o mesmo 

endereço já expedido, de ref. 36/37, INTIMO a parte autora para fornecer o 

atual endereço da parte requerida, ou requerer o entender de direito, sob 

pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31064 Nr: 1173-74.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Gomes de Souza, Geraldino Francisco Neto, Maria 

de Lourdes Paim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nossa Casa Negócios Imobiliários, Paulo 

Fernando Reis, Geraldino Francisco Neto, Sonia Meyer Reis, Jairo 

Rodrigues Costa, Maria de Lourdes Paim Neto, Alice Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Miguel Souza 

Ferri - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Haroldo Leal de Araújo - 

OAB:26617/GO

 INTIMO o advogado Dr. EVALDO REZENDE FERNANDES para retirar a 

carta prectória expedida para Comarca de Três Lagoas - MS para iquirição 

da testemunha Fabiano Moraes Pimpinati, no prazo de cinco dias, sob 

pena de preclusão da produção da referida prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141060 Nr: 861-20.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 
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tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92726 Nr: 1537-70.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tais Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrik Camargo Neves - 

OAB:156.541/SP

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145688 Nr: 2921-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FELITO, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Deste modo, tendo em vista se tratar de pedido formulado após o prazo 

estipulado no art. 7º, §1ª da Lei n. 11.101/2005 e anterior a homologação 

do quadro-geral de credores, RECEBO-O como HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

E DIVERGÊNCIA RETARDATÁRIAS. Assim, INTIME-SE as recuperandas 

para que se manifestem, no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 12 da 

Lei nº 11.101/2005). Posteriormente, INTIME-SE o administrador judicial 

para que dê parecer detalhado, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005. Em seguida, DÊ-SE 

ciência ao Ministério Público. Após, VOLVAM os autos conclusos para 

análise. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 07 de maio de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 24958 Nr: 2910-83.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 Processo n° 2008/276 – Código 24958

Cumprimento de sentença.

 Vistos, etc.

RECEBO o presente cumprimento de sentença, devendo ser realizadas às 

devidas anotações quanto à conversão do presente feito no sistema 

Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de 

incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 
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alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE a parte 

exequente para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já 

com a incidência da multa e dos honorários advocatícios acima 

mencionados e, não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem 

necessários ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do 

NCPC. O Sr. Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e 

opor, já no auto de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência 

depender de conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e 

ss, todos do NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC.

 DEVERÁ, ainda, a parte exequente providenciar, independente de 

mandado judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro 

competente, para fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 

do NCPC), bem como requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão para protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 

do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 15 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 3557-10.2010.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Miguel Garcia Cordeiro, Edmilson Martins 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Rigonato Junqueira - 

OAB:23.422/PR

 EDITAL

PRAZO DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MIGUEL GARCIA CORDEIRO, Cpf: 

00756330947, Rg: 7515988-9, Filiação: Norval Rodrigues Cordeiro e Maria 

Teresa Garcia Cordeiro, data de nascimento: 19/06/1983, brasileiro(a), 

natural de Maringá-PR, convivente, encarregado de frota., Telefone (44) 

3229-0798 e atualmente em local incerto e não sabido EDMILSON MARTINS 

DE LIMA, Rg: 8537624-1, Filiação: Francisco Martins de Lima e Aparecida 

Claudete Perim de Lima, data de nascimento: 13/07/1981, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, casado(a), empresário, Telefone (44) 3228-3115. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação dos réus, acima qualificados, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, no prazo de 10(dez) dias, constituir advogado 

para apresentar alegações finais, salientando, que no silêncio, será 

nomeada a D. Defensoria Pública.

Despacho/Decisão: Despacho.Vistos em correição.Processo em 

ordem.Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 07 de junho de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSADABE DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000658-41.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSADABE DA SILVA FONSECA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOSADABE DA 

SILVA FONSECA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e inépcia da inicial por ausência de consulta extraída junto ao 

órgão competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança 

ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de 

má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

de ausência de impossibilidade de inversão do ônus da prova e inépcia da 

inicial por ausência de consulta extraída junto ao órgão competente 

arguidas pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeitam-se as 

preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante 

se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto 

que referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a 

Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova 

da negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, 

não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor até porque, são 

supostas provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o 

meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 
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no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-06.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RAMOS FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS BARBOZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 17/09/2018 Hora: 13:20 na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 
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presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHIENIS SIMAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

aos autos, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, indicar o novo endereço ou requerer o que entender de direito. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

no ID13848487, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, indicar o novo endereço da executada, ou requerer o que 

entender de direito. MARIUA DIV INA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000554-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO TREVIZAN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

aos autos, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, requerer o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000556-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLPHO ROGERIO ZANETI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa 

juntgada no ID: 13879767, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, n o prazo legal, indicar o endereço, atualizado ou requerer o que 

entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SIQUEIRA DO BOMDESPACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

no ID: 14407500, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, n o 

prazo legal, requerer o que de direito. MARIA DIVINA ALVESA FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BACCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

no ID: 13632579, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, requerer o que de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000571-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANI CARNEIRO XAVIER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa juntada 

no ID: 14406995, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, requerer o que de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORBA E SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Despacho. Vistos etc. Não há nos autos a juntada do AR para atestar a 

citação ou não da parte Reclamada. Assim, certifique-se nos autos se 

houve ou não a citação. Sendo negativa, intime-se o Reclamante para que 

se manifeste sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10(dez) dias. 
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Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se. Às providências. Campo 

Verde, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-10.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CORDEIRO DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANATTA & TARTARI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010637-10.2015.811.0051 Polo Ativo: JULIANO CORDEIRO DE MEIRA Polo 

Passivo: ZANATTA & TARTARI LTDA - ME Vistos e examinados. Dispenso 

o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por JULIANO CORDEIRO DE MEIRA contra 

ZANATTA & TARTARI LTDA - ME objetivando recebimento de valores. A 

parte requerida em sua defesa alega enriquecimento ilícito e exceção do 

contrato não cumprido, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Findada a instrução, extrai-se por meio de prova testemunhal e 

documental que houve relação comercial entre as partes, tão logo existe 

obrigações a ser cumprida pela reclamada. A parte ré deve ser compelida 

a pagar o débito, pois não restou provado por esta a contratação de 

serviço de terceiro para realização do serviço do autor, conforme alega 

em sua defesa. Ademais, verifica-se na oitiva da testemunha que a 

empresa reclamada utilizava-se dos serviços do reclamante na função de 

eletricista, ocasião em que, não resta dúvidas de que o débito é exigível. 

Neste passo, entendo que a cártula encontra-se dentro do prazo previsto 

para o autor promover ação contra aquele que deu causa ao prejuízo, a 

teor do que determina o artigo 59 e 61 da Lei 7.357/85, motivo pelo qual 

não há em que se falar em enriquecimento ilícito por parte do reclamante. 

O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Neste passo, conforme determinação legal, a 

parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois tal crédito encontra-se 

pautado dentro de sua exigibilidade, liquidez e certeza. Por outro lado, 

tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar as 

alegações do Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a 

receber da Reclamada referente a sustação e insuficiência do cheque 

emitido pela Ré, ocasião em que encontra-se anexo a inicial, cheque de 

titularidade da parte reclamada e calculo atualizado do débito no valor de 

R$ 3.544,33, comprovando a exigibilidade do crédito. Em que pese às 

alegações da reclamada, esta não se desincumbiu de seu ônus, devendo 

ser imputada a pagar o débito em face das provas carreadas aos autos. 

Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 3.544,33 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e 

trinta e três centavos) referente ao valor dos cheques; 2- Determino que 

os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de maio de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 10 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-10.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CORDEIRO DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANATTA & TARTARI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010637-10.2015.811.0051 Polo Ativo: JULIANO CORDEIRO DE MEIRA Polo 

Passivo: ZANATTA & TARTARI LTDA - ME Vistos e examinados. Dispenso 

o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por JULIANO CORDEIRO DE MEIRA contra 

ZANATTA & TARTARI LTDA - ME objetivando recebimento de valores. A 

parte requerida em sua defesa alega enriquecimento ilícito e exceção do 

contrato não cumprido, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Findada a instrução, extrai-se por meio de prova testemunhal e 

documental que houve relação comercial entre as partes, tão logo existe 

obrigações a ser cumprida pela reclamada. A parte ré deve ser compelida 

a pagar o débito, pois não restou provado por esta a contratação de 

serviço de terceiro para realização do serviço do autor, conforme alega 

em sua defesa. Ademais, verifica-se na oitiva da testemunha que a 

empresa reclamada utilizava-se dos serviços do reclamante na função de 

eletricista, ocasião em que, não resta dúvidas de que o débito é exigível. 

Neste passo, entendo que a cártula encontra-se dentro do prazo previsto 

para o autor promover ação contra aquele que deu causa ao prejuízo, a 

teor do que determina o artigo 59 e 61 da Lei 7.357/85, motivo pelo qual 

não há em que se falar em enriquecimento ilícito por parte do reclamante. 

O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Neste passo, conforme determinação legal, a 

parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois tal crédito encontra-se 

pautado dentro de sua exigibilidade, liquidez e certeza. Por outro lado, 

tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar as 

alegações do Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a 

receber da Reclamada referente a sustação e insuficiência do cheque 

emitido pela Ré, ocasião em que encontra-se anexo a inicial, cheque de 

titularidade da parte reclamada e calculo atualizado do débito no valor de 

R$ 3.544,33, comprovando a exigibilidade do crédito. Em que pese às 

alegações da reclamada, esta não se desincumbiu de seu ônus, devendo 

ser imputada a pagar o débito em face das provas carreadas aos autos. 

Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 3.544,33 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e 

trinta e três centavos) referente ao valor dos cheques; 2- Determino que 

os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 
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homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de maio de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 10 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDNO CONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000301-95.2017.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 3.825,62 (três mil 

oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e sessenta e dois centavos), 

conforme petição de ID 13485183, nas contas existentes da parte 

Executada – CNPJ: 05.423.963/0001-11. Em seguida, intime(m)-se a(s) 

parte executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 31 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-02.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA FERREIRA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010019-02.2014.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Exequente apresentou novo número 

de CNPJ da parte Executada, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o 

que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 13.727,01 (treze mil 

setecentos e vinte e sete reais e um centavo), conforme petição de ID 

11607809, nas contas existentes da parte Executada – CNPJ: 

02.834.982/0001-42. Em seguida, intime(m)-se a(s) parte executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAFER METALÚRGICA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010417-12.2015.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. A priori, consigna-se que, apesar de a parte Exequente ser 

assistida por Advogado, a mesma deixou de trazer aos autos planilha de 

cálculo detalhada e atualizada, o que é imprescindível em uma execução 

como esta. Entretanto, a fim de evitar o prejuízo pela demora processual, 

este Juízo realizou o cálculo atualizado. Considerando que a parte 

Executada, mesmo intimada, deixou transcorrer o prazo in albis, DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no 

importe de R$ 1.382,56 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta 

e seis centavos), conforme cálculo anexo, nas contas existentes da parte 

Executada – CNPJ: 76.780.618/0001-83. Em seguida, intime(m)-se a(s) 

parte executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 31 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27524 Nr: 1393-07.2011.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arantes Alimentos Ltda, Aderbal Luiz Arantes Junior, 

Rodopa Industria e Comercio de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA, Jovelino 

Ferreira Gonçalves, HERBERTO UCKER, João Ferreira Gonçalves, Antonio 

Enrique da Silva Ferreira, Edeson Pereira de Ataide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Kurzweil de Oliveira - 

OAB:248.704/SP, Fábio Siviero Botelho da Silva - OAB:5929-MT, 

FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - OAB:18671-O, Fernando Arruda 

Ramos da Silva - OAB:184.735-E/SP, Flavia Santos Moreno - 

OAB:OAB/SP 200.818, GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT, Joel Luís Thomaz Bastos - OAB:122.443/SP, 

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT, Túlio Cesar 

Zago - OAB:OAB/MT 13.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador Fábio Siviero Botelho da Silva, Túlio Cesar 

Zago e GUILHERME LEITE RODRIGUES, Flavia Santos Moreno, Joel Luís 

Thomaz Bastos,PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA, Fernando Arruda 

Ramos da Silva, Bruno Kurzweil de Oliveira e

 FERNANDA SCHAFER QUEIROZ, para que providenciem o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53248 Nr: 276-05.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Canarana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se a presente de reclamatória trabalhista na qual ALEX MARTINS 

FERREIRA ingressa com reclamatória de direitos laborais contra o 

MUNICÍPIO DE CANARANA.

Aduz que cumpria jornada de 40 horas semanais, mas que por decisão da 

Justiça Federal, tomando por base a Lei 8.856/1994, tal foi reduzida para 

30 horas/semana.

Postula horas extras, férias dobradas (conforme a CLT), adicional de 

insalubridade em seu patamar máximo .

Juntou documentos.

Citada a Municipalidade contestou (fls. 123/127) onde impugna o valor da 

causa, aduz que a decisão da Justiça Federal tem efeitos “ex nunc”, que 

não cabe adicional de insalubridade, nem dano moral.

O requerente impugnou o lançado na contestação (fls. 131/133).

É o relato. DECIDO.

Preliminarmente, acolho o valor da causa apontado pela requerida, dado 

que equivalente ao real proveito econômico por ele pretendido, e em 

conformidade com o artigo 259, I e II, do NCPC para o valor de R$ 

77.922,57.

No mérito, a demanda não procede.

A) HORAS EXTRAORDINÁRIAS

Com efeito, o pedido para que a diferença de 40 para 30 horas semanais, 

consistente em 10 horas, seja convertido em hora extra não pode ser 

albergado.

A sentença lançada nos autos 1203-90.2014.4.01.360 se referiu à nova 

jornada da seguinte forma “passem a cumprir uma carga horária semanal 

de 30 horas”.

 Não bastasse isso, o E.TJMT, se manifestando sobre desdobramentos 

sobre essa decisão, tem entendido que, por força da legalidade, tais não 

se aplicaram automaticamente aos servidores. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM 

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – FISIOTERAPEUTA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS – NÃO DIMINUIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO – LEGISLAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO 

DE PROFISSÕES – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ARTIGO 22, 

XVI, DA CRFB – HORAS EXTRAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O STF decidiu que a lei 

que trata do regime de jornada dos fisioterapeutas é norma geral aplicável 

a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público 

(RE n. 598.870, Rel. Min. Eros Roberto Grau, DJe 16/9/2009).Não sendo 

automática a aplicação da Lei n. 8.856/1994 aos servidores estatutários, 

não caracteriza labor extraordinário a jornada que, obediente ao princípio 

da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetido o 

servidor. Reduzido o valor arbitrado para os honorários advocatícios, para 

atender aos critérios estabelecidos no artigo 20, §4o, do CPC/1973.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 179616/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

Assim, deixo de reconhecer o pedido principal quanto as horas extras 

postuladas, bem assim o de verbas reflexas dele decorrentes (como 

férias reflexas).

B) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O pedido para pagamento diferente do valor fixado em lei do Município, não 

encontra amparo, dado que demandaria prova técnica especializada para 

comprovar que lida com pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas (NR 15 do Anexo 14 da Portaria SST 12 de 1979, 

d i s p o n í v e l  e m 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR15/NR15-ANEXO14.p

df), o que demandaria remanejo para o adicional de 40% do salário-mínimo 

(artigo 41, § 2º, IV, da LC 102/2011-Canarana/MT).

No caso concreto, nos pareceu bem ponderado a fixação em 30% do 

valor do salário-mínimo artigo 41, § 2º, III, da LC 102/2011-Canarana/MT), 

conforme contracheques de fls. 32/33, isso porque o NR 15 do Anexo 14 

da Portaria SST 12 de 1979 assevera que se trata de insalubridade média, 

profissionais que realizem:

“Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais 

ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de 

vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 

humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os 

pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses 

pacientes, não previamente esterilizados);”

Ora, a situação trazida nos autos, indica que lida com pessoas em 

situação infecto-contagiante, mas não de isolamento (quarentena).

Portanto, o ponto em testilha não merece acolhida.

C) DANO MORAL

Prejudicados os demais pedidos, por improcedente, não há que se falar 

em danos morais, como dito, o Município atuou dentro da legalidade no 

regime jurídico do servidor, se, posteriormente tal foi modificado, isso não 

significa “de per si”, que há um dano moral, dado que o próprio requerente 

se conformava com a situação pois fez trabalhos temporários à Prefeitura 

e depois foi aprovado em Concurso, todos com jornada de 40 horas.

 É o que se chama de “venire contra factum proprium” (comportamento 

contraditório), que, certamente, não enseja os danos buscados pelo 

requerente.

Isto posto, julgo improcedente a demanda, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC e determino a adequação do valor da causa para valor de R$ 

77.922,57.

Sem custas, nem honorários, pela gratuidade (cargo do requerente de não 

elevada remuneração).

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 9962 Nr: 1588-36.2004.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Flecha Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:15.728/PR, Márcio Rogério Ribeiro de Carvalho - OAB:31.721/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CARLOS GOBBATO - 

OAB:17919/O

 Vistos.

Quanto à petição de fls. 255/256 o requerente não juntou a cópia das 

certidões de inteiro teor das matrículas 9.623 e 26.632 que assevera 

estarem anexas, o que inviabiliza a análise do pleito quanto à suposta 

fraude à execução.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26854 Nr: 723-66.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Pedro Moresco, Rosalina Regina Moresco, 

Neri João Stragliotto, Madelaine Terezinha Stragliotto, VALDIR NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT 15687-A, Evaristo Aragão F. dos Santos - 

OAB:15.686-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/MT 14469-A, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT, Teresa Celina 

Arruda de Alvim - OAB:15.732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT, Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Vistos.

Trata-se de pedido na qual a exequente assevera que teria ocorrido 

fraude à execução em 2015, pois o imóvel de matrícula 17.127 do CRI de 

Canarana, teria sido alienado em favor de terceiro EGON ALUISIO JUNG 

em 21/10/2015, portanto na vigência do CPC/1973.

Ocorre que não havia averbação na matrícula do imóvel que pendia contra 
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o executado Valdir Nicolai e sua esposa a presente execução, o que eram 

imperativo, conforme a jurisprudência afirmada na Súmula 375 do STJ (de 

2009) assevera que:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora 

do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Sendo tais disposições replicadas no artigo 792 do NCPC.

Portanto, não havendo o exequente promovido essa cautela, ou provado 

que o terceiro adquirente sabia da situação dos executados, não pode ser 

reconhecida a fraude contra credores.

Prejudicados no mais, os demais pedidos, porque deste dependentes.

Indefiro o petitório de fls. 339/342.

Por oportuno advirto que há ocorrências em registros de imóveis do 

executado nos CRI de Canarana e de Nova Xavantina, podendo levantar 

junto àqueles cartórios (publicidade cartorária) informações sobre imóveis 

em propriedade dos executados.

Intime-se a parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 14184 Nr: 2100-48.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karen Groff - ME, Karen Groff, CLAUDEMIR 

OTOBELLI, PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS, Matilde de Oliveira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Pires Guimarães - 

OAB:24293, Dimitri Mello Minucci - OAB:, José Humberto Alves - 

OAB:13048/GO, Rosienne Faria da Penha - OAB:21989/GO, WELDER 

CRISTIAN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0

 Vistos.

Defiro o pedido de perícia por corretor de imóveis, valor a ser suportado 

pelo requerido conforme por ele postulado (fls. 303) para avaliação da 

Fazenda Clarão da Lua (CRI 9.418) pelo valor de mercado.

Nomeio como perito AROLDO MOURA, corretor de imóveis rurais, CRECI 

6156/MT, com endereço na Rua Barra do Garças, 196, Centro, 

Canarana/MT, fones 066 99613-0385, 066 98414-7579 066 3478-3245.

 Intime-se o perito nomeado de seu múnus, bem como para que apresente 

a proposta de honorários.

Sendo apresentada a proposta de honorários, intime-se as partes que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre quesitos, 

esclarecendo desde já, que os honorários periciais serão suportados pela 

requerida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17637 Nr: 866-60.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Cecatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

Trata-se de petição de fls. 378/379 na qual a exequente alega a 

necessidade de que seja esclarecido se os cálculos do perito de fls. 

320/344 seriam excessivos ou não, com fundamento na prescrição de 

duas cédulas. Que no dispositivo da sentença de fls. 103/117 nada foi 

mencionado acerca da prescrição, o que teria induzido a erro o 

profissional perito.

Que tal situação deve ser aclarada. Aduzindo que passados os prazos 

recursais para manifestação do ora executado sem que tivesse se 

manifestado quanto ao ponto.

É o relato. DECIDO.

Com efeito, a sentença às fls. 107, categoricamente reconhece a 

prescrição de duas cédulas na fundamentação da sentença, e às fls. 

116/117 nada fala a respeito disso.

Ainda assim, parece realmente ter ocorrido efetivo erro material entre a 

vontade desejada pelo julgador e a vontade externalizada no dispositivo, 

isso porque, ao reconhecer a prescrição de duas cédulas, nada há mais 

que se discutir sobre isso, evidentemente.

Em casos tais, conforme se observava desde o passado CPC/1973, assim 

se manifestava a doutrina acerca do artigo 463, I, que rege o presente 

caso:

“De acordo com o inciso I, é possível ao julgador corrigir, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Essa 

‘correção’ admitida pela lei não significa e não pode significar rejulgamento 

da causa. Proferimento de ‘nova’ decisão ou, de qualquer forma, um novo 

repensar ou refletir acerca da controvérsia apresentada para discussão. 

Essa possibilidade é vedada ao julgador. O que é possível nos termos do 

inciso I do art. 463 é a ‘correção’ de evidentes equívocos cometidos pelo 

julgador e que, às claras, significam divergência entre a manifestação de 

vontade expressada ao julgar e o que se lê, material ou documentalmente, 

na sentença. (...). Essa ‘discrepância’ entre o que se pensou e o que se 

expressou ou se exteriorizou é que é passível de correção por intermédio 

do inciso I do art. 463. (...) O que importa para admissão da atuação 

oficiosa do magistrado nesses casos é que não se trata de um ‘novo’ 

julgar ou de um ‘redecidir’. A hipótese de incidência do dispositivo limita-se 

aos casos em que há discrepância entre o pensamento e sua 

materialização tornada pública por intermédio da sentença.”.(Código de 

Processo Civil Interpretado, p. 1.427/1.428, item n. 2, ANTONIO CARLOS 

MARCATO, 2004, Atlas)

Tal pensamento também era consagrado nas jurisprudências pretéritas, 

por todas:

“I – Erro material é aquele perceptível ‘primo ictu oculi’ e sem maior exame, 

a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença. 

Não caracterização, no caso.” (REsp 15.649/SP, Rel. Min. PÁDUA 

RIBEIRO)

Atualmente a regra continua a mesma, mas no artigo 494, I, do NCPC.

E o pensamento sobre o ponto, em verdade se tem mantido. Por todos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

DECIDIDA.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, 

contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. 

O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera 

acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente 

de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios 

elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da 

alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos 

necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser 

reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a 

inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o 

conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode 

ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por 

meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e 

não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e 

obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de 

julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)”

Pelo disposto no julgado acima, que segue a linha do entendimento 

anteriormente esposado, resta claro que erro material é a inexatidão 

perceptível à primeira vista e que não modifica o conteúdo decisório do 

julgado.

Ao proferir julgamento sobre o ponto o magistrado na sentença claramente 

reconheceu a prescrição de duas cédulas e após isso indica que o 

julgamento prosseguirá quanto à cédula 88/00320-5 (fls. 108, confira-se 

ali a redação literal).

Há clarividência que, naquele momento foi proferido dispositivo sobre a 

questão da prescrição, afastando duas cédulas rurais, por 

manifestamente prescritas, e continuando todo o restante da sentença 

(fls. 108/117) quanto à cédula não prescrita.

Portanto, a vontade do julgador foi clara, que naquele momento decidia 
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sobre a prescrição e que o restante seria decidido apenas quanto à outra 

cédula não prescrita.

Portanto, trata-se, a ausência no dispositivo, de mero erro material, 

cognoscível de ofício, nos termos do artigo 494, I, do NCPC, dado que 

outra interpretação não se pode extrair do caso.

Isto posto, indefiro o petitório de fls. 378/379 e acolho o laudo pericial de 

fls. 402/416.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67684 Nr: 1980-82.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. PORTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678, VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA - 

OAB:OAB/ PE 14.712, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 

27.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, 

VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI e VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA, para 

que providenciem o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65767 Nr: 641-88.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARTINS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:OAB/DF 21.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

S/A, em face de ALEX MARTINS CHAVES, ambos devidamente 

qualificados na exordial.

A parte autora requereu a desistência da ação (fl. 41).

Uma vez que não houve a citação da parte contrária, acolho o pedido da 

parte requerente, uma vez que a extinção destes autos é medida que se 

impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pelo autor.

Uma vez que a parte desistiu do prazo recursal, certifique-se, arquivando 

o presente feito com as baixas e anotações de estilo, independente de 

novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55184 Nr: 1350-94.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Salles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD 

S/A, em face de MARCOS SALLES DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados na exordial.

A parte autora requereu a desistência da ação (fl. 51).

Uma vez que as partes compuseram extrajudicialmente, acolho o pedido 

da parte requerente, uma vez que a extinção destes autos é medida que 

se impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pelo autor.

Uma vez que a parte desistiu do prazo recursal, certifique-se, arquivando 

o presente feito com as baixas e anotações de estilo, independente de 

novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65763 Nr: 639-21.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIGA, FINATTI & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 31 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. Custas e honorários conforme o entabulado entre as 

partes. Proceda-se com a baixa em eventuais penhoras. 

Desentranhem-se os documentos originais que instruíram o presente feito, 

devendo os mesmos serem substituídos por cópias, e entregues ao 

executado, conforme requerido no acordo. Comuniquem-se os leiloeiros 

nomeados do presente acordo. Após as anotações de praxe, 

arquive-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17958 Nr: 1181-88.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO BROETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Defiro o prosseguimento na fase de cumprimento de sentença, conforme 

requerido às fls. 272/273.

 Intimem-se o executado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do artigo 523, do NCPC e prosseguimento do feito com a expropriação de 

bens.

 Anote-se na D.R.A. que se trata de cumprimento de sentença, tendo 

como exequente ARLINDO BROETTO e executado BANCO DO BRASI S/A.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41748 Nr: 577-54.2013.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORESCHI E TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertiverde Mato Grosso Comercio e 
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Representações de Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A, Roberto Antonio Sperotto - OAB:19.512/GO

 Vistos,

 Cumpra-se o dispositivo final da decisão de fls. 595/596, considerando 

que a pesquisa junto ao Bacenjud resultou infrutífera.

 Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53822 Nr: 565-35.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Piacentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Fatima de Camargo, GIOVANI 

BERNARDO PIACENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, Marcel 

Alexandre Lopes - OAB:OAB/MT-6454

 Vistos,

 Defiro o pedido do Ministério Público de fl. 107/108 e, considerando a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação.

 Intimem-se as partes.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55741 Nr: 1661-85.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY MENDONÇA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO 

NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE MINUZI - OAB:14631, 

Debora Simone Rocha Faria - OAB:4.198/MT

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43506 Nr: 2427-46.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE ROTH LUCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA- ME, ADEMIR 

ZACHIA & CIA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 113.

 No mais, com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo 

Código de Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64220 Nr: 3370-24.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FELDKIRCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS PESADOS ,TRANSPORTADORES E AFINS DO BRASIL-NOBRE 

TRUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio de Figueiredo 

Júnior - OAB:74.850/MG, JOSE RAMIRIS SIMEAO - OAB:113862 /MG

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 
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processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47808 Nr: 483-38.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Mourão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, DETRAN - 

MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

GABRIELA NARDÃO - OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - 

OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15.104/MT, Eduardo Chalfin - OAB:OAB/SP 241.287, 

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - 

OAB:14133/O, Siqueira Castro Advogados - OAB:6564/

6564/SP

 Vistos,

 Considerando que foram opostos embargos de declaração e, tendo em 

vista que seu possível acolhimento acarretará efeitos infringentes, 

alterando, assim, a decisão embargada, nos moldes do artigo 1.023, §2º, 

intime-se a parte embargada para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, com a vinda da manifestação ou decorrido in albis o prazo supra, 

tornem os autos conclusos.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que se manifeste quanto à 

petição e documentos de fls. 172/173.

 Por fim, desentranhe-se a petição de fls. 170/171, eis que estranha aos 

autos, juntando-se ao procedimento competente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57960 Nr: 2925-40.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA BONANCIN DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44525 Nr: 816-24.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaini Prudêncio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, COMANDO GERAL DA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Após, nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60608 Nr: 1365-29.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GNADT, ESPÓLIO DE BRUNO 

GNADT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 1300-68.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENILDO SONZA JÚNIOR E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flavia Forgioni - 

OAB:295.782/SP, CHRISTINA ANDREUCCI MARTINS BONILHA - 

OAB:276.972/SP, Clissia Iervolino Prudente da Silva - 

OAB:276.972/SP, Flavia Christina Andreucci Martins Bonilha - 

OAB:302.519/SP, JULIO CESAR CACIATORI MARTINS - 

OAB:196.812/SP, Karina Duarte Nanes - OAB:287.535/SP, WILSON 

ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032

 Vistos,

 Considerando que foram opostos embargos de declaração e, tendo em 

vista que seu possível acolhimento acarretará efeitos infringentes, 

alterando, assim, a decisão embargada, nos moldes do artigo 1.023, §2º, 

intime-se a parte embargada para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, com a vinda da manifestação ou decorrido in albis o prazo supra, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61002 Nr: 1577-50.2017.811.0029

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Aloisio Jung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:OAB/MT 12.501-A, PAULO SERGIO DINIZ - OAB:12126/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 5497 Nr: 451-87.2002.811.0029

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Jesus Romio, ROBERTO KRIGER, 

Emerson Luis Fasolo, D. R. Romio e Transportadora J. S. Ltda-Auto Posto 

J. R.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, José Eduardo Miranda - OAB:5.023/MT, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos,

 Desentranhem-se os documentos de fls. 1701/1709, uma vez que 

estranha aos autos, juntando-se ao procedimento competente.

No mais, intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância 

superior.

Após, já havendo o trânsito em julgado, conforme certificado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63977 Nr: 3234-27.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24.076/B, RENATO WENTZ MANHAES - OAB:20744/O

 Vistos, etc.

Diante da possibilidade de condução da Acusada Cidia Gomes da Silva até 

a presente Comarca, para acompanhar a audiência de instrução e 

julgamento na data de 31.07.2018, DEFIRO o pedido de fls. 155, 

expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61886 Nr: 2025-23.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BRENTANO- ME, LÍRIO BRENTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA ME, 

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eidilaine Carla Vilela Carrijo - 

OAB:OAB/MT 23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Custas pelo autor. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56350 Nr: 2069-76.2016.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA SANTOS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Já havendo o trânsito em julgado, conforme certificado nas fl. 85 dos 

autos, arquivem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65013 Nr: 158-58.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIA SCHINDLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442- A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 511 de 1001



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por B.V FINANCEIRA, em 

face de IRIA SCHINDLER DA SILVA, ambos devidamente qualificados na 

exordial.

A parte autora requereu a desistência da ação (fl. 47).

Uma vez que não houve a citação da parte contrária, acolho o pedido da 

parte requerente, uma vez que a extinção destes autos é medida que se 

impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pelo autor.

Uma vez que a parte desistiu do prazo recursal, certifique-se, arquivando 

o presente feito com as baixas e anotações de estilo, independente de 

novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59892 Nr: 932-25.2017.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Broetto, ARLINDO BROETTO, Isônia 

Esther Broetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando a informação nos autos quanto ao cumprimento integral do 

acordo homologado em decisão de fls. 44, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

 Havendo a renúncia do prazo recursal, após as anotações de praxe, 

arquive-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 1385-20.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Buuron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO APARECIDO DEDONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Abra-se vista dos autos a parte autora, para que se manifeste sobre a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65385 Nr: 383-78.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Kalmbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 Vistos,

Trata-se de ação constituição de servidão administrativa c/c pedido liminar 

proposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em face 

de Thomas Kalmbach, ambos qualificados nos autos.

 Deferida a liminar, por meio da decisão de fls. 48/49, condicionada ao 

depósito da quantia ofertada de R$ 3.676,93 (três mil, seiscentos e 

setenta e seis reais e noventa e três centavos), o qual foi comprovado às 

fls. 60/62.

Na sequência, o requerido apresentou contestação às fls. 69/71, 

manifestando não concordância com o valor oferecido pela requerente, 

haja vista que considera o valor muito inferior à real cotação do mercado.

Em impugnação às fls. 77, a requerente requereu a procedência da ação, 

uma vez que não a parte requerida não apresentou em sua

 defesa nenhuma prova para corroborar o valor que pretende receber 

pela servidão.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se a ausência de 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual declaro o feito saneado e 

fixo o seguinte ponto controvertido:

1 – o valor da indenização ofertada pela requerente pela faixa de 

servidão.

 Diante do ponto controvertido supra delineado, determino que se 

intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de 

prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59824 Nr: 903-72.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Dunck, Felipe Antonio de Oliveira Dunck, 

AUGUSTO DUNCK, VIVIANE DE SOUSA DUNCK, Thais Augusta Dunck, 

Danillo Augusto de Sousa Dunck, Guido Germano Dunck, Ildo Dunck, Ane 

Cristina Dunck, Marta Schonholzer Dunck, Noeli Maria Dunck Dalosto, 

Ernesto Martim Schonholzer Dunck, Barbara Dunck Oliveira, Ema Marta 

Dunck Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, Annielen Chiarele de Souza - OAB:12.325/MT, POLIANA 

DILL - OAB:22129/A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:OAB/MT 13. 

878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 14.485, JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - 

OAB:OAB/MT 18.900

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 
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não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60164 Nr: 1111-56.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DICK, ARNOLDO LEAL DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:OAB/MT 14.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:OAB/MT 17.604-A

 Vistos, etc.

Expeça-se o alvará dos valores depositados judicialmente à título de 

honorários periciais, conforme requerido às fls. 263.

 Sem prejuízo, intime-se o requerido Arnaldo Dick para manifestação 

quanto ao laudo juntado às fls. 199/224.

 Após, conclusos para análise dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66960 Nr: 1461-10.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ABILIO GROMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firma Individual Walter Kalkmann, GISELE 

KALKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE MOREIRA 

CRUVINEL - OAB:OAB/GO 37.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, resolvo o mérito e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, concedendo assim a adjudicação do 

bem imóvel sobre os lotes 09 e 10, da quadra n.º 155, bairro Jardim 

Tropical, nesta cidade de Canarana, em favor de Hugo Abílio Gromann, 

sem prejuízo dos pagamentos de tributos, taxas e emolumentos inerentes 

à transferência do bem.Sem custas, ante a gratuidade da justiça deferida. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, expeça-se 

o Mandado de Adjudicação em favor da parte requerente e, em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58337 Nr: 3089-05.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociara Brandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A MT, FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Vistos, etc.

 Diante da resposta do agravo de instrumento de fls. 175/182, abra-se 

vista dos autos à parte requerente para que requeira o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52359 Nr: 2997-61.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLER AUXILIADORA DA CRUZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) (?), para que 

se manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça a seguir transcrita: "Certifico que, em cumprimento ao MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO E INTIMAÇÃO, em que é parte autora: Banco 

Bradesco S/A, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO E 

INTIMAÇÃO do Bem mencionado, porque a diligência a serem pagas aos 

Oficiais de Justiça é no valor de R$ 103,60 (cento e três reais e sessenta 

centavos) para dois oficiais, e não R$25,90 (vinte cinco reais e noventa e 

centavos). Solicito ainda que indique o Depositário do Bem a ser 

apreendido, para que o r. mandado possa ser cumprido. Nestes termos, 

devolvo o mandado à secretaria."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26552 Nr: 419-67.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lory da Silveira Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:matr.1526582

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada perícia para a data de 30/08/2018, 

às 15:00 horas, a ser realizada nas dependências da Clínica Médica do Dr. 

Colmar, sito na Rua Três Passos, s/n, Centro, Canarana, pelo perito 

nomeado Dr. Colmar da Costa Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26388 Nr: 255-05.2011.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Knak, Eldevir Kleinhans, Eldemir Eneias 

Kleinhans

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pires Machado, Alice Natsue Oguido 

Tomm, Carlos Erineu Rakowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 399 Nr: 93-30.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sete de Setembro Agrícola e Participações S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arnoldo Leal Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Almeida Prado 

Cézari - OAB:OAB/SP 306.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerly Cristina Cordeiro - 

OAB:23655/PR

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51322 Nr: 2437-22.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Araguaia Ltda, Jair Francisco 

Gomes, Hollidai da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA 

GOMES - OAB:9641/B

 Autos nº. 2437-22.2015.811.0029 (51322)

Vistos, etc.

A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Execução Fiscal, contra Auto Peças 

Araguaia Ltda e outros.

A parte autora peticionou requerendo a extinção do processo nos termos 

do artigo 924, inciso II do NCPC (fls. 47).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Tendo a parte autora requerido a extinção do feito pelo integral 

pagamento da divida, caso é de extinção do feito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 19 de julho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59053 Nr: 437-78.2017.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grimaldo Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817

 Vistos, etc.

Considerando o Ofício Circular n.º 200/2017/NUGEP/VQS, datado de 05 de 

dezembro de 2017 e diante do acolhimento da proposta de Afetação dos 

recursos Eresp. n.º 1.163.020/RS, Resp. 1.692.023/MT e REsp. 

1.699.851/TO ao rito dos recursos repetitivos, DETERMINO a suspensão 

da tramitação dos presentes autos.

 Aguarde-se em cartório a solvência da questão submetida a julgamento.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19884 Nr: 604-76.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ ANTONIO CORREIA, Cpf: 

00353141178, Rg: 13567705, Filiação: Oswaldo Correia e de Benedita 

Reque Correia, data de nascimento: 22/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Garça-SP, casado(a), pintor de automeveis. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CDA - 2514.

Sentença: Vistos...1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte 

exequente em face do executado (todos qualificados nos autos).2. Em 

breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado provisoriamente 

a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte exequente, a 

realização de qualquer ato jurídico que desse impulsionamento nos feitos 

executórios.3. Vieram os autos conclusos para deliberações. É breve o 

relatório. Fundamento e decido. 4. De proêmio, não se pode desconsiderar 

que, com o tempo, correm-se as situações jurídicas, inclusive a 

exigibilidade do crédito tributário executado.5. Neste interim, o STF e o STJ 

há décadas, entendeu por acolher a teses da prescrição intercorrente nos 

casos de arquivamento superior ao período quinquenal, sem que a 

Fazenda diligenciasse para prosseguir com a Execução, o que é o caso 

em tela.6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato.7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte 

julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO 

EXEQÜENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. 

DIREITO FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exequente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 

174, do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento 

do processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição 

intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 

da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19882 Nr: 602-09.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ipanema Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IPANEMA MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, CNPJ: 00802012000130, Inscrição Estadual: 131644645. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CDA - 2520.

Sentença: Vistos...1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte 

exequente em face do executado (todos qualificados nos autos).2. Em 

breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado provisoriamente 

a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte exequente, a 

realização de qualquer ato jurídico que desse impulsionamento nos feitos 

executórios.3. Vieram os autos conclusos para deliberações. É breve o 

relatório. Fundamento e decido. 4. De proêmio, não se pode desconsiderar 

que, com o tempo, correm-se as situações jurídicas, inclusive a 

exigibilidade do crédito tributário executado.5. Neste interim, o STF e o STJ 

há décadas, entendeu por acolher a teses da prescrição intercorrente nos 

casos de arquivamento superior ao período quinquenal, sem que a 

Fazenda diligenciasse para prosseguir com a Execução, o que é o caso 

em tela.6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato.7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte 

julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO 

EXEQÜENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. 

DIREITO FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exequente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 

174, do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento 

do processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição 

intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 

da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25362 Nr: 3172-31.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIVALDO ROBERTO DE OLIVEIRA, Cpf: 

06979055860, Rg: 20800068, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CDA - 3458.

Sentença: Vistos...1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte 

exequente em face do executado (todos qualificados nos autos).2. Em 

breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado provisoriamente 

a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte exequente, a 

realização de qualquer ato jurídico que desse impulsionamento nos feitos 

executórios.3. Vieram os autos conclusos para deliberações. É breve o 

relatório. Fundamento e decido. 4. De proêmio, não se pode desconsiderar 

que, com o tempo, correm-se as situações jurídicas, inclusive a 

exigibilidade do crédito tributário executado.5. Neste interim, o STF e o STJ 

há décadas, entendeu por acolher a teses da prescrição intercorrente nos 

casos de arquivamento superior ao período quinquenal, sem que a 

Fazenda diligenciasse para prosseguir com a Execução, o que é o caso 

em tela.6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato.7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte 

julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO 

EXEQÜENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. 

DIREITO FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exequente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 

174, do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento 

do processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição 

intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 

da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19848 Nr: 575-26.2009.811.0029
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidinho R. de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIDINHO R. DE MELO, CNPJ: 

05038274000193. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CDA - 8436.

Sentença: Vistos...1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte 

exequente em face do executado (todos qualificados nos autos).2. Em 

breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado provisoriamente 

a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte exequente, a 

realização de qualquer ato jurídico que desse impulsionamento nos feitos 

executórios.3. Vieram os autos conclusos para deliberações. É breve o 

relatório. Fundamento e decido. 4. De proêmio, não se pode desconsiderar 

que, com o tempo, correm-se as situações jurídicas, inclusive a 

exigibilidade do crédito tributário executado.5. Neste interim, o STF e o STJ 

há décadas, entendeu por acolher a teses da prescrição intercorrente nos 

casos de arquivamento superior ao período quinquenal, sem que a 

Fazenda diligenciasse para prosseguir com a Execução, o que é o caso 

em tela.6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato.7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte 

julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO 

EXEQÜENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. 

DIREITO FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exequente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 

174, do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento 

do processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição 

intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 

da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19577 Nr: 292-03.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Labcenter - Laboratório de Analises Clinicas 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LABCENTER - LABORATÓRIO DE 

ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 01712872000145. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CDA - 2003.

Sentença: Vistos...1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte 

exequente em face do executado (todos qualificados nos autos).2. Em 

breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado provisoriamente 

a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte exequente, a 

realização de qualquer ato jurídico que desse impulsionamento nos feitos 

executórios.3. Vieram os autos conclusos para deliberações. É breve o 

relatório. Fundamento e decido. 4. De proêmio, não se pode desconsiderar 

que, com o tempo, correm-se as situações jurídicas, inclusive a 

exigibilidade do crédito tributário executado.5. Neste interim, o STF e o STJ 

há décadas, entendeu por acolher a teses da prescrição intercorrente nos 

casos de arquivamento superior ao período quinquenal, sem que a 

Fazenda diligenciasse para prosseguir com a Execução, o que é o caso 

em tela.6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato.7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte 

julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO 

EXEQÜENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. 

DIREITO FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exequente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 

174, do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento 

do processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição 

intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 

da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.
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Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19844 Nr: 570-04.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. Schreiner-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. P. SCHREINER-ME, CNPJ: 

00890059000100, Inscrição Estadual: 13165070-9. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CDA - 8513.

Sentença: Vistos...1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte 

exequente em face do executado (todos qualificados nos autos).2. Em 

breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado provisoriamente 

a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte exequente, a 

realização de qualquer ato jurídico que desse impulsionamento nos feitos 

executórios.3. Vieram os autos conclusos para deliberações. É breve o 

relatório. Fundamento e decido. 4. De proêmio, não se pode desconsiderar 

que, com o tempo, correm-se as situações jurídicas, inclusive a 

exigibilidade do crédito tributário executado.5. Neste interim, o STF e o STJ 

há décadas, entendeu por acolher a teses da prescrição intercorrente nos 

casos de arquivamento superior ao período quinquenal, sem que a 

Fazenda diligenciasse para prosseguir com a Execução, o que é o caso 

em tela.6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato.7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte 

julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO 

EXEQÜENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. 

DIREITO FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exequente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 

174, do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento 

do processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição 

intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 

da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45290 Nr: 1430-29.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:16921/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 1430-29.2014.811.0029 Código 45290

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: MAURO PEREIRA DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Mauro Pereira de Souza, Cpf: 89621220149, 

Rg: 1676451-0 SSP MT Filiação: Pedro Pereira de Souza e Ana Ferraz 

Pereira, data de nascimento: 12/04/1976, brasileiro(a), natural de 

Araguapaz-GO, solteiro(a), carpinteiro.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/07/2014

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em 

atendimento aos dispositivos legais pertinentes, PRONUNCIO o acusado 

MAURO PEREIRA DE SOUZA, pelo delito tipificado no art. 121, caput, c.c 

art. 14, inc. II, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 413, do 

Código de Processo Penal. 27. O acusado será definitivamente julgado 

pelo e. Tribunal do Júri Popular desta Comarca, em data a ser designada. 

28. Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, o acusado poderá aguardar o 

julgamento em liberdade provisória (no estado em que se encontra), pois 

estão ausentes, neste momento, de forma concreta, as circunstâncias do 

art. 312, do CPP. 29. Intimem-se, também, o Representante do Ministério 

Público e a Defensoria Pública. 30. O nome do Acusado não será inscrito 

no rol de culpados até o trânsito em julgado de eventual sentença penal 

condenatória, proferida após o julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. 

31. Preclusa a decisão de pronúncia, encaminhem-se os autos à Primeira 

Vara desta Comarca (art. 421, CPP). 32. Expeça-se o necessário. 33. 

Cumpra-se.

Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 10 de julho de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51088 Nr: 2308-17.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLÍO DE ULIEL MARQUES, UMBERTO FARIAS 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONE ROSA MONTES, JPR SERVICOS 

ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SECRETARIA ESPECIAL DE SÁUDE 

INDÍGENA - SESAI, DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAL INDÍGENAS - 

DSEI-CANARANA-MT, DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAL INDÍGENAS - 

DSEI-SÃO FELIX DO XINGU-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana
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Procedimento: 182398/2018

Autos de Origem: 2308-17.2015.811.0029 – Código: 51088

Solicitante/Requerente: Espólio de Uliel Marques.

Representante (Requerente): Umberto Farias Marques.

Solicitado/Requerido: Marcione Rosa Montes

Solicitado/Requerido: Jpr Serviços Especializados Ltda – Epp

Solicitado/Requerido: Secretaria Especial de Saúde Indígena – Sesai.

Solicitado/Requerido: Distritos Sanitários Especiais Indígenas – Dsei – 

Canarana/MT.

Solicitado/Requerido: Distritos Sanitários Especiais Indígenas – Dsei – São 

Felix do Xingu/ PA

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 182398/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 16/10/2018 às 15h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 16 de julho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60053 Nr: 1028-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAV, FAV, SADSJ, FADSV, LFAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FABIO ROBERTO UCKER, para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca do retorno da Carta Precatória, fls. 

50/53, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65838 Nr: 676-48.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMIR JOANES BORDIGNON SERAFIM, 

ANTONIO MARCOS SCAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi - OAB:17584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 184822/2018

 Autos de Origem: 676-48.2018.8.11.0029 - Código 65838

Solicitante/Requerente: José Coelho de Moraes.

Solicitado/Requerido: Elmir Joanes Bordignon Serafim.

Solicitado/Requerido: Antônio Marcos Scaglia.

 .

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 184822/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 10/08/2018 às 12h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 27 de julho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59557 Nr: 744-32.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anuia Yawalapti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador JEFFERSON DE SOUZA, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28099 Nr: 1972-52.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Manoel Malvessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oleoclides Antonio Boni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Juliano Cargneluti Pit e Fernando Tambani 

Rodrigues, para que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno da 

Carta Precatória enviada a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, 

acostada às fls. 86/89, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59423 Nr: 669-90.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador JORDANIA BARCELO DA SILVA e 

EDUARDO CARVALHO GONÇALVES, para retirar na Secretaria da 

Segunda Vara a Carta Precatória de Citação, providenciar a sua 

distribuição no Juizo Deprecante e após comprovar nos autos a 

distribuição da Deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57419 Nr: 2643-02.2016.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULISSE ADRIANA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 518 de 1001



OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhennifer Thais de Souza 

Alves - OAB:22184-O - MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador JEFFERSON DE SOUZA, para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca do petitório do Requerido juntado às fls. 

55/58, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42284 Nr: 1159-54.2013.811.0029

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Gozaga de Oliveira, Jovino Chaves de 

Oliveira, Valdir Divino Gonzaga, Lucas Luiz Gonzaga Neto, Etelvina 

Severino Gonzaga, Maria Pires, MARLI FIETZ GONZAGA, Damares Fietz 

Gonzaga, Valdoir Favreto, Moises Luiz Gonzaga Fietz, Marcos Jose 

Gonzaga, Cleber Fietz Gonzaga, Clênia Fietz Gonzaga, Wellington Ricardo 

Estanislau Ribeiro Junior, ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL LUIZ 

GONZAGA, Rosane Grubert Gonzaga, Rosa Judite Grubert Gonzaga, 

João Luiz Gonzaga, Francisco Luiz Gonzaga, Tânia Almeida Gonzaga, 

Marilda Luiza Gonzaga de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Joaquim Luiz da Costa, Espólio de 

Dalva Gonzaga de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a solicitação de desarquivamento dos presentes autos, 

conforme petitório de fls.85, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a(s) parte(s) Autora(s) na pessoa de seu Procurador Élson 

Antonio Ferreira, para que se manifeste, no prazo legal, requerendo o que 

for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47202 Nr: 149-04.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Darci Kloh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Wilson Massaiuki Sio Junior e Sueli Vieira de 

Souza, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as 

preliminares argüidas pelo Requerido em sua contestação, encartada às 

fls. 63/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45865 Nr: 1897-08.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGM, ZMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - 

OAB:18671-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, INDYARA WINTER CAVALCANTE - OAB:16.713, 

Leonardo Andre da Mata - OAB:MT 9.126, Vitor Amadeu Artioli - 

OAB:17094/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador FERNANDA SCHAFER QUEIROZ, 

acerca da expedição da Carta Precatória de Intimação do Requerido, 

Zaqueu M. dos Santos para a coleta material/ Exame DNA, bem como, que 

fora encaminhada via correio para o juízo deprecado, para seu efetivo 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45112 Nr: 1290-92.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Milton Lucatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz Fronza, Imperial Veículos Ltda, 

Raimundo Lourenço dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Diego Strapasson - OAB:10608, 

Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 9308, Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador ANGELA MARIA MARTINI, para que no prazo 

legal, apresente suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto 

pelo Requerido Raimundo Lourenço dos Santos, acostado às fls. 194/197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16388 Nr: 2082-90.2007.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Gomes Rodrigues Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que se manifestem, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da 

instancia recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60462 Nr: 1272-66.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE INÁCIO, Guilherme Estevão do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador AURENE CAMPOS DE SOUSA CARDOSO, 

DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 98/108.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52864 Nr: 45-75.2016.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos etc.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, determino que seja 

confeccionada a guia de execução penal definitivo em nome do Acusado, 

que deverá ser devidamente instruída com as peças necessárias, 
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devendo ser observado os termos do acórdão.

Após, ao arquivo com baixa e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2751 Nr: 17-50.1992.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Bringhenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Indefiro pedido de fls. 68/69.Entendo que não pode o credor 

reiterar eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados, em que 

pese o credor ter direito a efetividade de seu crédito é certo que uma 

justiça que despende seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre 

seu fim social e compromete a razoável duração de todos os demais 

processos.Esclareço que o E.STJ tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte:(....) Assim, na verdade, se a parte contra 

quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o 

julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que 

determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um 

importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela 

jurisdicional.IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado 

infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema 

BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na 

situação econômica do executado. Precedentes.V - Recurso especial 

improvido.Pelo exposto, com base no art. 921 III do CPC, determino o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição.Determino que o 

processo permaneça no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor (Art. 921 §3°) ou até que se implemente a 

prescrição intercorrente do feito.Ao arquivo provisório.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47378 Nr: 240-94.2015.811.0029

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Piacentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos,

1. Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nos autos da presente ação, por Agro Araguaia 

Comércio de insumos Agrícolas LTDA e Alisson Piacentini e Geovane 

Lorenzon, por consequência, declaro a extinção do presente feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art.487, III, "b" do Novo Código 

de Processo Civil.

2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

3. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 941-50.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA DE ANDRADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 23, aguarde-se o prazo 

de suspensão por 15 (quinze )dias. Decorrido o prazo intime-se o 

Requerente para que se manifeste requerendo o que de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-87.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARISSOL RIVERA IRINEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL RIVERA IRINEU OAB - GO28204 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS OAB - GO0033204A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de abrir vistas ao Polo 

Ativo, para querendo, se manifestar acerca do petitório retro, no prazo de 

05 (cinco) dias. Canarana-MT, 31 de julho de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-20.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERLAN DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de abrir vistas ao Polo 

Ativo, para querendo, se manifestar acerca do petitório retro, no prazo de 

05 (cinco) dias. Canarana-MT, 31 de julho de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000128-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FELDKIRCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VILSON RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de abrir vistas ao Polo 

Ativo, para se manifestar acerca do teor da certidão do Sr. Meirinho, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Canarana-MT, 31 de julho de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-94.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CANARANA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 19 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-29.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEUNICENI DE MORAES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000120-29.2018.8.11.0029. REQUERENTE: LEUNICENI DE MORAES 

COELHO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por LEUNICENE DE MORAES COELHO em 

face de OI S.A. A parte promovente alega, em suma, que recebeu uma 

ligação no dia 26 de março de 2018 da Requerida, a qual oferecia um 

plano de internet fixa condicionada à linha telefônica. Referido plano 

consistia em uma linha telefônica, mais a disponibilidade de internet fixa de 

10 Mbps, sob o valor mensal de R$ 114,90 (cento e quatorze reais e 

noventa centavos). A requerente, interessada no fornecimento de 

internet, de imediato, aderiu à oferta da Requerida, adquirindo o plano que 

gerou a linha 66 3478-1368, que seria instalado no dia 28.03.2018. No dia 

29.03.2018, subordinados da Requerida compareceram no endereço da 

Requerente para efetuar a instalação do plano, fazendo apenas a 

instalação da linha telefônica, ao que os funcionários informaram que não 

havia disponibilidade de internet na região e a eles não cabia fazer nada. 

Assim, a requerente entrou em contato com a empresa ré por várias 

vezes, não obtendo êxito. Juntou, ainda, aditamento à inicial devido 

cobrança indevidas. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos elementos 

e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

concessão de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se extrai 

do art. 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, tratando-se de antecipação de 

tutela específica, prevista no artigo 497, do CPC, limita-se, para sua 

concessão, a análise da relevância do fundamento da demanda e o 

justificado receio de ineficácia do provimento final, nos seguintes termos: 

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 

fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 

16.03.2015) Dessa forma, como se vê, dispõe essa norma legal (artigo 

497, do Código de Processo Civil), que, na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica, inclusive liminarmente, ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

Verifica-se, ainda, que a parte autora, em sua petição inicial, junta 

comprovantes de protocolos que geraram a ordem de serviço, 

demonstrando as tratativas com a promovida para solucionar o problema. 

Ainda, ressalta que a requerida está enviando cobranças indevidas, uma 

vez que o serviço contratado não foi efetivado, disponibilizando-se tão 

somente a linha telefônica. NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 8ª ed. Revista dos Tribunais, p. 857, ao tratarem da matéria, 

asseveraram: “3. Tutela inibitória. Destinada a impedir, de forma imediata e 

definitiva, a violação de um direito, a ação inibitória, positiva (obrigação de 

fazer) ou negativa (obrigação de não fazer), ou ainda, para a tutela das 

obrigações de entrega de coisa (CPC 461-A), é preventiva e tem eficácia 

mandamental. A sentença inibitória prescinde de posterior e seqüencial 

processo de execução para ser efetivada no mundo fático, pois seus 

efeitos são de execução latu sensu”. O Professor Luiz Guilherme 

Marinoni, em sua obra A Antecipação da Tutela, 7ª edição, editora 

Malheiros, p. 84 e 112, ao discorrer sobre ação inibitória e tutela do 

adimplemento da obrigação na forma específica, é claro ao afirmar: “A 

tutela inibitória pode ser classificada como uma tutela preventiva e 

específica. Preventiva porque voltada para o futuro; específica porque 

destinada a garantir o exercício integral do direito, segundo as 

modalidades originariamente fixadas pelo direito material. (...) Não há 

dúvida de que a tutela do adimplemento da obrigação na forma específica 

pode ser obtida através das técnicas presentes nos artigos 461 do Código 

de Processo Civil e 84 do Código de Defesa do Consumidor”. A propósito, 

embora o dispositivo faça referência à “obrigação”, é de se entender, em 

atenção ao que dispõe o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que se 

aplica a toda prática ilícita advinda do não cumprimento de um dever. 

Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial 

invocado, a mostrar a relevância do fundamento, encontra guarida nos 

documentos juntados, mormente pelas tentativas de solucionar o 

empasse, não sendo atendida pela parte Requerida o que permite, à 

primeira vista, concluir que a parte promovente está sendo lesada. De 

outro lado, é cristalino o justificado receio de ineficácia do provimento final, 

mormente porque a parte autora, como por ela argumentado, utiliza a linha 

telefônica para suas atividades laborais. Ante o exposto, CONCEDO, a 

tutela específica pleiteada na inicial, nos termos do artigo 497, do Código 

de Processo Civil, para o fim de determinar que a parte promovida, 

imediatamente, não ultrapassando 05 (cinco) dias, forneça a internet de 

10Mbps à requerente, só pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como suspensa a 

cobrança indevida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Citem-se os Requeridos para, querendo, responderem, no prazo legal, nos 

termos do art. 335, NCPC. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime 

as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo 

será extinto e esta parte condenada nas despesas e custas, quando 

deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do 

processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 20 de julho de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-79.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ERNI GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000009-79.2017.8.11.0029 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 
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parte reclamante declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. Conforme demonstrado nos autos a parte Autora adimpliu a 

fatura objeto da negativação no valor de R$ 45,06 (quarenta e cinco reais 

e seis centavos), mesmo não sendo o débito por ela reconhecido. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da parte reclamante pela reclamada. A parte reclamada contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com a reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a parte reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao pedido de restituição em dobro, como bem 

expõe Rizzatto Nunes, é necessário o preenchimento de dois requisitos 

para a subsunção da norma: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado. Assim, atendidos os 

requisitos do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo 

único, ausente engano justificável por parte dos fornecedores de 

serviços, evidencia-se que é de direito do autor a devolução em dobro dos 

valores aludidos. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00. Pelo exposto, 

julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) - condenar a parte 

Ré a REPETIR/PAGAR à parte Autora, em dobro - art.42, parágrafo único, 

do CDC -, o valor de R$ 90,12 (noventa reais e doze centavos), corrigido 

monetariamente a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias 

indevidas (junho/2017), com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC Lei nº. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) a partir da citação. 3) condenar a reclamada pagar ao reclamante, 

a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 10 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-88.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1000129-88.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção 

do feito quando o autor desistir da ação. Pela análise dos autos, 

verifica-se que, muito provavelmente a Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens, foi protocolizada 

perante esse Juízo, por mero equívoco. E, diante do pedido de desistência 

apresentado pela demandante, não há nenhum óbice para a homologação. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil Codex Processual Civil. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 11 de 

julho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105232 Nr: 1987-89.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Duarte Figueiredo, Jafter Junior Reis 

Araujo, Walter Aurélio Oliveira da Cruz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Vistos etc.

Diante da certidão de ref. 39, redesigno audiência una para o dia 

17/8/2017 às 15h00. (horário de MT).

Intimem-se na forma da decisão anterior.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67426 Nr: 2852-54.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por CLAUDINEI NEVES 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada às fls. 67/68, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

55/57, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.
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Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-10.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO PEREIRA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010537-10.2013.8.11.0024 REQUERENTE: EDESIO 

PEREIRA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010644-83.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FRANCISCO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010644-83.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: ANGELO 

FRANCISCO DE ASSIS EXECUTADO: BANCO BMG Vistos etc. Converta-se 

em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, 

§2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-96.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO OAB - RS0031008A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000274-96.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANO 

PEDROSO DE HUNGRIA REQUERIDO: JULIO CESAR DA CUNHA LUZ Vistos 

etc. Defiro o pedido da parte para riscar os ids. 3716624 e 13716628, se 

estranho aos autos. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000485-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR CRISTIANE DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000485-35.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: LEIDEMAR 

CRISTIANE DAS NEVES EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000570-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000570-21.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: MARIZA 

RIVAROLA ROCHA EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Converta-se 

em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, 

§2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 
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CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000776-35.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS EXECUTADO: 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA Vistos etc. Defiro 

o pedido formulado pelo autor. Cite-se no endereço declinado. Decorrido o 

prazo, certifique-se e reitere-se para prosseguir, em 5 dias, sob pena de 

extinção. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PINHEIRO DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000104-90.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: SEBASTIAO 

PINHEIRO DE SA EXECUTADO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000511-67.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DA COSTA ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000511-67.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A EXECUTADO: ANGELICA DA COSTA ARRUDA Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000093-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DAMACENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000093-61.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: LEANDRO JOSE 

DAMACENA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000640-38.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FERREIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000640-38.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXECUTADO: THAYS FERREIRA DE 

CASTRO Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010179-45.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010179-45.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. 

EXECUTADO: SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA Vistos etc. Considerando a 

certidão de trânsito em julgado no id. 13842725, expeça-se alvará dos 

valores bloqueados em favor do exequente e arquivem-se os autos. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010286-21.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA CHAPADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ YOSHI KOTI OAB - SP328875 (ADVOGADO)

JANAINA SILVA GOMES OAB - MG98435 (ADVOGADO)

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010286-21.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: FUNDACAO 

EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB EXECUTADO: ALTOS 

DA CHAPADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000210-86.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: THIAGO DA 

SILVA FERNANDES EXECUTADO: ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME 

Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-16.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAIANA UHDE MARTINS (REQUERIDO)

RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ROBERTO FREITAS MARTINS (REQUERIDO)

LORI UHDE MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0012346A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000301-16.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO 

FERREIRA REQUERIDO: LORI UHDE MARTINS, ROBERTO FREITAS 

MARTINS, IDAIANA UHDE MARTINS, RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA 

LTDA - ME Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010001-67.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010001-67.2011.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE LIMA DA 

ROSA EXECUTADO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Diante do pedido no id 

13216427, REMETAM-SE os autos à e. Turma Recursal para análise. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010527-92.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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HARIANE PEAGUDA (REQUERIDO)

MARCELL FERNANDES TEIXEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010527-92.2015.8.11.0024 REQUERENTE: PABLO 

RAMIRES FONSECA REQUERIDO: MARCELL FERNANDES TEIXEIRA SILVA, 

BANCO DO BRASIL SA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, HARIANE 

PEAGUDA Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA DA SILVA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR OAB - MT0021247A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010341-35.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: NILCEIA DA 

SILVA FREITAS EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUIPE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SENTO SE ROSSI OAB - BA16330 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000288-80.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: FABIANA 

NASCIMENTO DE SOUZA EXECUTADO: SAUIPE S/A Vistos etc. Expeça-se 

o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, após, 

intime-se a autora. Se silente, volvam-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010441-87.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010441-87.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: FRANKSNELIO 

NASCIMENTO DE SOUZA, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA 

EXECUTADO: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA., EXPEDIA DO 

BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos etc. Converta-se 

em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, 

§2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000045-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA ALVES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000045-05.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: ROSARIA 

ALVES DE ARRUDA EXECUTADO: ISAIAS DA SILVA RODRIGUES Vistos 

etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma 

do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS RIACHUELO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUCENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000117-89.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: LOJAS 

RIACHUELO SA EXECUTADO: ADEMIR LUCENA DOS SANTOS Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010377-53.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. M. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

KLEBER PINHO E SILVA OAB - MT0010735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. &. H. L. -. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

ELIANE LEITE SAMPAIO OAB - MT0004991A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010377-53.2011.8.11.0024 EXEQUENTE: BENJAMIN 

DUARTE MONTEIRO NETO EXECUTADO: IKEDA & HALL LTDA - ME Vistos 

etc. Defiro o pedido do autor, razão pela qual, procedo, nesta 

oportunidade a busca no sistema INFOJUD das declarações de imposto de 

renda dos executados. Seguem anexos os extratos. Os autos tramitarão 

em segredo de justiça, em razão do sigilo das informações fiscais. 

Manifeste-se o autor, em 15 dias, requerendo o que lhe é de direito. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRISON NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000412-97.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ADRISON 

NEVES DA SILVA REQUERIDO: JOSE MARIA DA SILVA Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA ANTONIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000287-61.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GESSICA ANTONIA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que o documento de 

negativação anexado na inicial foi expedido em caráter confidencial e 

mediante convênio firmado com particular. Preceitua o artigo 43, § 4º, do 

CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os serviços de 

proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter 

público, significando dizer que qualquer interessado poderá prontamente 

dispor das informações ali contidas a seu respeito, notadamente para 

produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço, deve a parte reclamante anexar documentação 

válida em nome próprio, ou de terceiro justificando a relação. Por fim, a 

declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de documentação 

probatória de sua condição financeira. Desse modo, converto o julgamento 

em diligência e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar os documentos indispensáveis a análise do litígio, isto é, 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), comprovante de endereço em seu 

nome ou terceiro, justificando a relação, sob pena de extinção processual. 

Outrossim, em igual prazo, deve a autora trazer aos autos documentos 

que comprovem sua condição de hipossuficiente, sob pena de 

indeferimento do pedido. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000120-44.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DIVINO NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: CELINO DE OLIVEIRA Vistos etc. Opino pelo indeferimento do 

pedido constante do id 1450854 por se mostrar incompatível com as 

orientações estabelecidas na Lei 9.0099/95. Outrossim, tanto o Autor 

como seu Procurador podem se dirigir diretamente ao Ministério Público 

e/ou a Delegacia de Polícia e formalizar a notícia do crime, conforme 

orienta o artigo 5º do CPP. Intime-se o autor para o regular prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 
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Guimarães, 24 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODILO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000430-50.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ODILO ROCHA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não 

acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. reparação de danos promovida por Odilo 

Rocha dos Santos em face de Banco Bradesco S/A. Em síntese, aduziu o 

proponente que foi surpreendido com a restrição em seu nome no valor de 

R$ 194,29 (cento e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), 

inscrita em 15/05/17 pelo requerido. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida referente aos serviços bancários. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta qualquer 

documento capaz de comprovar a relação com a parte, de sorte que a 

questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que 

não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que a 

Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos contrato ou qualquer documento que demonstre indícios 

da existência da relação jurídica entre as partes e a validade da inscrição. 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, 

faz jus a Requerente à desconstituição do débito negativado. Salienta-se 

que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo 

ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Imperioso destacar que, em que pese haver negativação 

anterior à lançada pela ré em nome da autora, não se pode olvidar que a 

Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do 

devedor débitos legítimos inscritos anteriormente. Na hipótese, a 

Requerente sustenta não ter efetuado o negócio jurídico que ensejou o 

apontamento indicado como pré-existente, razão pela qual seria ilegítimo. 

Ilegalidade que está sendo, inclusive, discutida nos autos da ação de nº. 

1004.29-65.2018.8.11.0024, que tramita no Juizado Especial Cível da 

comarca de Chapada dos Guimarães-MT. Assim, tem-se que, havendo 

discussão judicial a respeito daquele outro débito negativado 

anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita 

equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta 

negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela 

ilicitude perpetrada pela ora Requerido. A propósito: RESPONSABILIDADE 

CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

- DÍVIDA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - 

DISCUSSÃO JUDICIAL - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO 

MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A inscrição do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente caracteriza a 

prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, os quais 

existem in re ipsa, quer dizer, decorrem do próprio ato, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça quando as inscrições preexistentes forem 

objeto de discussão judicial. O valor da indenização por danos morais 

deve ter caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório 

em relação à vítima, que tem direito ao recebimento de quantia que lhe 

compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitrada segundo as 

circunstâncias do caso concreto. (TJ-MG - AC: 10145100498917001 MG, 

Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 28/10/2015, Câmaras 

Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2015). Logo, 

havendo discussão a respeito da ilicitude da inscrição anterior, e sendo tal 

ilicitude reconhecida pelo Poder Judiciário, não está o fornecedor isento de 

responder pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida por ele 

realizada. Deve-se levar em conta ainda, que a indenização por dano 

moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, incidindo a correção monetária pelo 

INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - 15/05/17. 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 194,29 (cento e 

noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), inscrita em 05/05/17, 

discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulada pelo autor. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000092-13.2017.8.11.0024. REQUERENTE: RUFINO DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o 

pagamento voluntário e a parte promovente concordou com os valores (ID 

13391612). Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor 

depositado pelo requerido através dos Alvarás Eletrônicos N° 

416453-9/2018 e Nº 416455-5/2018 dando por satisfeita a obrigação. 

Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 04 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. R. (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000339-57.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DOS 

SANTOS RODRIGUES, GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, vislumbro que 

o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE A justiça 

gratuita já havia sido concedida quando da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, razão pela qual o deferimento permanecesse. REVELIA 

Conforme consta dos autos, tanto o Município de Chapada dos Guimarães 

quanto o Estado de Mato Grosso não apresentaram contestação, apesar 

de devidamente citados. Diante de tais fatos, decreto à revelia dos 

requeridos. No entanto, por se tratar de direito indisponível os efeitos 

materiais da revelia não serão aplicáveis ao caso em destaque, isto é, não 

serão considerados verdadeiros os fatos apresentados pela autora, 

conforme orientação do artigo 345, II do NCPC. Passo a análise do MÉRITO. 

No mérito, procede a demanda contra os requeridos. A postulante é mãe 

de Gabriel dos Santos Rodrigues portador de paralisia cerebral do tipo 

tetraplegia coreoatetose (CID G80.3) e necessita urgentemente do 

Programa Boardmaker Speaking Dinamically e um notebook. Afirma que o 

programa é indispensável para a comunicação do menor com a sua 

família, sendo importante também para o seu desenvolvimento. Pois bem. 

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 227, determina: É dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (...)”. Aliás, o direito à 

proteção especial e integral à criança e adolescente vem preconizado no 

art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 4º - É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. Portanto, cabe ao Estado a observância 

dos princípios constitucionais de proteção à criança e ao adolescente e, 

dentre eles, o respeito ao art. 54, III, do ECA: “Art. 54. É dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente: (...) III - atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino;” Ainda, a Constituição Federal determina o “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (art. 208, inciso III). Enfim, a 

Constituição Federal e o Estatuto Menorista apontam o múnus público de 

salvaguardar a efetivação absoluta dos direitos dos menores, formulando 

políticas sociais públicas e destinação de recursos específicos para a 

proteção da infância e da juventude. No caso, tratando-se de menor 

portador de deficiência, cabe ao Estado disponibilizar os materiais 

adequados para possibilitar a comunicação do menino com outras 

pessoas, além de sua própria mãe, possibilitando-lhe o relacionamento 

com crianças de sua faixa etária, bem como poder aprender e 
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desenvolver adequadamente os conteúdos escolares de sua faixa etária. 

O relatório constante do id 13335882 afirma que: “Foi treinado com ele e a 

família o Programa Boardmaker Speaking Dinamically Pro, Gabriel 

compreendeu bem o uso deste e se beneficiou para a ampliação da 

comunicação. A escola já faz uso deste recurso com sucesso para as 

atividades pedagócias. Portanto, se faz necessária a procedência do 

pedido, a fim de que o Estado e o Município arquem com os custos para a 

aquisição do Programa Boardmaker Speaking Dinamically Pro e do 

Notebook compatível com o programa. Mister salientar que é dever do 

judiciário assegurar o cumprimento das leis, não importando em ingerência 

nos assuntos da administração do estado. Assim, não há como negar ao 

menor Gabriel, portador de paralisia cerebral tipo tetraplegia coreoatetose 

o direito de utilizar-se de equipamentos necessários a sua melhor 

interação com a sociedade e aprendizado, sob pena de negar-se vigência 

à Doutrina da Proteção Integral prevista no artigo 227 da Carta Magna. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO 

CONHECIMENTO. ENSINO FUNDAMENTAL. Inexistindo condenação em 

valor certo, mesmo se o direito controvertido for superior a 60 (sessenta 

salários mínimos), não incide a exceção do § 2º, do artigo 475, do Código 

de Processo Civil. Logo, não há falar em reexame necessário. 

Cuidando-se de adolescentes portadores de deficiência auditiva, 

impossibilitados de cursar a 5ª série do Ensino Fundamental em razão da 

falta de professores habilitados, cabe ao Estado disponibilizá-los 

imediatamente de modo a cumprir os ditames legais, assegurando o direito 

à educação sem qualquer discriminação. Cabível a imposição de multa 

para compelir o ente estatal a cumprir obrigação de fazer garantida 

constitucionalmente. NÃO CONHECERAM DO REEXAME NECESSÁRIO. 

UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. POR MAIORIA. (SEGREDO 

DE JUSTIÇA) (Apelação e Reexame Necessário Nº 70018275099, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 14/06/2007) DISPOSITIVO Posto isso e por tudo o mais que consta nos 

autos, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da autora, para DETERMINAR 

aos requeridos que façam a aquisição ou o fornecimento do Programa 

Boardmaker Speaking Dinamically Pro bem como Notebook compatível com 

referido programa. Caso os requeridos se neguem a cumprir a decisão 

estipulada, autoriza-se desde já a possibilidade de bloqueio das contas do 

Estado e/ou do Município de Chapada dos Guimaraes para assegurar as 

despesas com a aquisição do referido programa, bem como do Notebook. 

Por corolário, Julgo Extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-47.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES BORGES (REQUERENTE)

APARECIDA FATIMA DA SILVA PIZZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010282-47.2016.8.11.0024. REQUERENTE: APARECIDA FATIMA DA 

SILVA PIZZETTI, OSMAR LOPES BORGES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Impugnação ao 

cumprimento de sentença opostos por Osmar Lopes Borges e outro em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

versando sobre erro de cálculo. Afirma que a executada ao realizar a 

média dos valores referentes aos três meses anteriores a outubro/2015, 

não o fez corretamente, pois não se atentou ao fato que no mês de julho o 

consumo foi de R$ 0,00. Desta forma, a média desses últimos três meses 

seria de R$ 13,46 (treze reais e quarenta e seis centavos). Outrossim, 

alerta o exequente/impugnante que a executada/impugnada permanece 

cobrando valores exorbitantes na fatura de energia, que não retratam o 

consumo real em flagrante descumprimento ao determinado na sentença 

transita em julgado. Pois bem. Com razão parcial o impugnante. Analisando 

a sentença proferida no id 1562298, resta evidente que a D. Magistrada se 

manifestou expressamente quanto a abusividade dos valores 

apresentados nas faturas de energia. Importante trazer à baila o seguinte 

trecho da sentença: No mérito, constata-se que as cobranças feitas nos 

meses de outubro de 2015 a fevereiro de 2016 não condizem com a 

médias das faturas dos meses anteriores, e a parte ré não demostra em 

sua contestação justificativa para o aumento abrupto da cobrança nos 

referidos meses. Tratando-se de consumidor hipossuficiente e analisando 

a situação fática, na qual o valor cobrando pela Concessionaria de serviço 

não corresponde ao padrão de consumo demostrado, conclui-se que 

houve cobrança equivocada ensejando assim a exclusão de tais 

cobranças. Insta frisar que o faturamento da Unidade Consumidora é feito 

de forma plurimensal, ou seja, através do faturamento médio de consumo, 

conforme o relatório da defesa a média de consumo nunca foi maior que 

vinte reais, logo a cobranças feita nos meses de outubro/2015 até 

fevereiro/2016, não correspondem com a real consumo desta unidade, 

acarretando a cobrança desproporcional e o abalo moral. Portanto, não há 

como a média dos três meses anteriores permanecer elevada, devendo, 

portanto, ser adaptada ao valor de R$ 13,46, conforme informado pelo 

impugnante. Quanto ao questionamento da permanência da abusividade na 

cobrança dos valores nas faturas de energia, deve ser destacado que as 

faturas posteriores a janeiro/16 devem ser objeto de nova ação judicial, 

pois viola o princípio do contraditório questioná-las sem a possibilidade de 

manifestação da parte contrária. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

QUESTIONAMENTO DE FATURA MENSAL - AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO 

JUDICIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - 

REFATURAMENTO DAS CONTAS VINCENDAS - DESCABIMENTO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é extra petita a decisão que fixa 

critérios para o depósito judicial de fatura de energia elétrica questionada 

pelo consumidor. A determinação de refaturamento das faturas vincendas 

pela média de consumo anterior pode implicar em dano irreparável ou de 

difícil reparação. (AI 60269/2009, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2009, 

Publicado no DJE 29/10/2009) DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação ao cumprimento de sentença para 

que seja considerado como média dos três meses anteriores a 

outubro/2015 a importância de R$ 13,46 (trezes reais e quarenta e seis 

centavos) que deverá ser utilizado como valor para o refaturamento até 

fevereiro/2016. DEFIRO também o pedido de expedição de alvará 

eletrônico da quantia depositada no ID 4521747 em prol do EXEQUENTE, 

pelos dados informados no id 12443858. ISENTO de custas e honorários 

na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABADIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO)

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APIACAS ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000535-61.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOSE ABADIA DA COSTA 

REQUERIDO: APIACAS ENERGIA S.A. Vistos, etc. Recebo os embargos, 

pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O escopo 

dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de 

fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou 

alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. No caso em exame, 

entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a sentença 

proferida, pretendendo o embargante uma verdadeira rediscussão do 

mérito, desafiando o recurso inominado, meio adequado a impugnar a 

condenação. Outrossim, não cabe em sede de embargos de declaração a 

reanálise das provas do processo, que foram devidamente verificadas 

quando da formação do convencimento do julgador. Ante o exposto, 

ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se 

as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, 

de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BUENO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000227-88.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NILTON BUENO DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que na audiência de conciliação 

realizada a parte autora foi pessoalmente intimada para fornecer novo 

endereço do réu para citação. (id 13842201) No entanto, deixou 

transcorrer in albis o prazo. (id 14330065) Com isso, 0 promovente não 

acostou aos autos o documento solicitado, portanto, NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo Código 

de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CARNEIRO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000314-44.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VALTER CARNEIRO DE PAIVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Rejeitada a 

preliminar, passo à analise do mérito. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c indenização por danos morais promovida por 

Valter Carneiro de Paiva em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A. A parte reclamante informa ter recebido duas faturas de 

energia exorbitantes que não se coadunam com os demais valores pagos 

pelo serviço, quais sejam, a fatura com vencimento em 11/02/18 no valor 

de R$ 1.347,11 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e onze centavos) 

e a fatura com vencimento em 11/05/18 no valor de R$ 1.597,69 (um mil 

quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos). Diante de 

tais valores, o requerente pediu a vistoria do medidor, no entanto não lhe 

foi apresentado nenhum parecer ou lhe dado maiores explicações, e, 

diante do receio de ter os serviços suspensos, decidiu ajuizar a presente 

ação. Tutela concedida no id 13573712. Apresentada a contestação, a 

requerida pugna pela improcedência dos pedidos, justificando a validade 

dos valores contestados sob o argumento de irregularidade constatada no 

equipamento de medição da unidade consumidora. Ao final ainda suscita 

pedido contraposto para que o autor seja compelido a efetuar o 

pagamento dos valores aqui discutidos. Pois bem. Com razão o 

requerente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Destaco que se a 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL 

nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida 

dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois o TOI não foi lavrado na 

presença do consumidor, aliás, sequer foi juntado Nos autos o presente 

laudo técnico, violando por assim os preceitos estabelecidos pela agência 

reguladora (ANEEL). Cumpre-me destacar ainda que a inspeção registrada 

não constatou outra irregularidade que não fosse que o medidor 
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encontrava irregular, a reclamada não comprova que tenha sido o autor ou 

alguém em nome dele quem teria realizado a violação mencionada. Desta 

forma, merece guarida a pretensão do Reclamante em ver declarado 

inexigíveis os débitos de R$ 1.347,11 (um mil trezentos e quarenta e sete 

reais e onze centavos) e R$ 1.597,69 (um mil quinhentos e noventa e sete 

reais e sessenta e nove centavos), referente ao consumo ilegalmente 

recuperado pela Reclamada com base nas últimas faturas emitidas. Válido 

ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de 

desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço 

promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, 

nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” 

Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, 

que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a 

Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na 

exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem definindo: Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de 

energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe 

o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 2. O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 3. 

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 4. Havendo demonstração de cobrança em 

valor superior à media de consumo da unidade, sem provas da 

regularidade da aferição, torna-se necessária a retificação das faturas 

questionadas. 5. A parte reclamante, apesar de ter sido vítima de 

cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, portanto, não suportou situação ensejadora do dever 

de indenizar. 6. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o 

inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso 

concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Observa-se, 

assim, que a ré agiu com indisfarçável negligência profissional ao cobrar 

valores ilegítimos, sem causa demonstrada. Por assim, e por tudo que 

consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a 

ponto de justificar a recuperação de consumo lançada contra o 

requerente, sendo por assim indevida. No que tange ao pedido de 

condenação em danos morais, colhe-se dos autos que em razão dos 

valores cobrados, o autor teve a ameaça de suspensão dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica. Nesse ínterim, cumpre anotar que o caso 

em tela se trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). A requerida não apresentou o Termo de 

Ocorrência e Inspeção, logo não se trata o caso de apenas cobrança 

indevida, mas sim de arbitrariedade e descaso com o consumidor que se 

vê envolto de faturas exorbitantes, tendo que procurar a requerida para 

parcelar a dívida, sem saber por qual motivo houve o aumento da 

cobrança, preocupado com a suspensão do serviço porque não possui 

condições de efetuar o pagamento dos valores apresentados. O autor 

possui 66 anos de idade. Não se trata aqui de mero aborrecimento pois 

tais faturas foram expedidas sem qualquer laço probatório confiável ou 

regular. Não houve o procedimento legalmente regulado pela ANEEL acima 

mencionado. Portanto, o dano moral, no caso específico dos autos, é 

indenizável. O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que 

todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. Ademais, ao sublinhar o dever de indenizar, está 

presente a hipótese da responsabilidade objetiva, nos termos do que 

dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao 

fornecedor do serviço responder, independentemente da existência de 

culpa, pelos danos causados em virtude da má prestação do serviço 

contratado. Quanto ao dano extrapatrimonial, trata-se de dano que fala por 

si só, ou seja, é o damnum in re ipsa (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. À míngua de qualquer comprovação que infirmasse os fatos 

narrados na exordial, evidencia-se, por conseguinte, a conduta ilícita da 

reclamada. Considerando que as provas constantes nos, as 

circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, 

ante a decisão supra, rejeito o pedido contraposto formulado pela 

reclamada na contestação. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, confirmo a tutela 

deferida e opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para: 

DECLARAR inexigíveis os débitos da recuperação de consumo nos 

valores de R$ 1.347,11 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e onze 

centavos), datado de 11/02/18 e R$ 1.597,69 (um mil quinhentos e noventa 

e sete reais e sessenta e nove centavos), datado de 11/05/18. 

CONDENAR a reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais corrigido 

monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (11/02/18) (Súmula 54 STJ). 

CONFIRMAR a tutela deferia no Id n° 13573712. Ainda, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada. Sem condenação nos ônus 

da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Condomínio Chapada Village 01 (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000466-92.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CLEIA MARIA TREVISAN 

VEDOIN REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO 

FECHADO CHAPADA, CONDOMÍNIO CHAPADA VILLAGE 01 Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 
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Fundamento. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, conforme 

inteligência do art. 355, inciso I, do CPC. Passo a análise do mérito. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo 

a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído 

pelo Código Civil (Lei n. 10.406/02). Nos termos dos art. 1.331 e seguintes 

do Código Civil, instituído o condomínio, as decisões devem ser tomadas 

em conjunto, tornando-se a convenção obrigatória para todos os titulares. 

Com isso, a figura do condomínio está vinculada não somente ao conjunto 

de bens coletivos que os condôminos usufruem em comunhão, como 

também às deliberações que tomam, acordando, inclusive, sobre as 

normas gerais que o regulamentam, como o estatuto de condomínio. Em 

assim sendo, o Estatuto e o Regimento Interno da Associação dos 

Moradores e Proprietários do Loteamento Fechado Chapada Village (id 

14114528, 14114592 e 14114650), não trazem disposições acerca da 

responsabilidade quanto a furtos ocorridos em suas dependências, quer 

em áreas comuns ou em unidades autônomas. Tal omissão, presume-se, é 

derivada da decisão soberana dos condôminos, que optaram por afastar a 

socialização dos prejuízos suportados por cada um. Não restando 

nenhuma disposição expressa na convenção, não há de se falar em 

responsabilidade civil do condomínio. Neste sentido, é a interpretação do 

E. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO 

EMPRESARIAL. FURTO A UNIDADE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DAS AGRAVADAS. REEXAME DE MATÉRIA 

CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO 

ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.NÃO 

PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, 

pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e 

sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código 

de Processo Civil. 2. O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos, 

provas e conteúdo contratual dos autos, que as agravadas não são 

responsáveis pelos danos decorrentes do furto. O acolhimento das 

razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de 

matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 3. O 

Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. 

Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento." (AgRg no Agravo em REsp nº 

506.687 / DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05 de 

fevereiro de 2015). Nesse passo, sem a efetiva previsão no Regimento 

Interno da responsabilidade dos demais condôminos pela guarda e 

vigilância das residências, não há que se falar em obrigação da 

administração em reparar danos causados a um deles. Entender de outro 

modo e declarar abusiva a previsão seria o mesmo que interferir no 

interesse particular, ferindo o princípio da autonomia contratual. Por fim, 

não demonstrado ato ilícito ou abusivo praticado pelo réu, não há dano 

moral a ser indenizado. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000799-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA XAVIER DO VALE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000799-78.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: BENEDITA XAVIER DO VALE 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do 

MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

do valor depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 

418617-6/2018, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000375-02.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARCO ANTONIO PEDROSO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 
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vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. Superadas as preliminares, autorizado o julgamento antecipado 

da lide, na forma do art. 355 do CPC. MÉRITO Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida por MARCO ANTONIO PEDROSO em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Em 

síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida pela 

requerida no valor de R$ 772,43 (setecentos e setenta e dois reais e 

quarenta e três centavos) em 24/03/18. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não basta ao requerido trazer documento cartorário que 

comprova apenas a cessão do crédito e não a validade do contrato 

formalizado ou sequer a sua existência. Tanto é que o cartório certificou 

apenas uma “listagem de créditos cedidos pelo cedente” (id 13808521) e 

não a apresentação do contrato ou outro indício de prova válido a justificar 

a inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Se 

o autor nega a existência da dívida, deve o réu fazer prova da sua 

validade, não só apenas com o contrato propriamente dito, mas com 

quaisquer outros documentos que confirmassem a legalidade da inscrição, 

o que não foi realizado. O ônus da prova, nas ações declaratórias 

negativas, não se distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), 

pois o demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência 

pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de 

sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o 

autor. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que o reclamado encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, que a 

indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por 

objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e 

inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação 

(24/03/18). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 772,43 

(setecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos) inserida em 

24/03/18 discutido nos autos; INDEFIRO a gratuidade da justiça. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 04 de julho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 534 de 1001



MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000085-84.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MADALENA DE MORAES 

SAVASSA NEVES REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES 

LTDA. Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

MADALENA MORAES SAVASSA em razão da sentença proferida. Informa 

a Embargante a existência de omissão na sentença em relação a 

suspensão dos descontos efetuados pelo requerido em seu cartão de 

crédito, haja vista que os mesmos permanecem sendo debitados em sua 

fatura. Requer ainda a majoração do valor a ser devolvido para o importe 

de R$ 1.457,42 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 

dois centavos) ante a continuação de tais descontos durante a tramitação 

do processo. Pois bem, com razão a embargante. Verifica-se do id 

13549838 que a requerida permanece realizando os descontos dos 

valores relativos as assinaturas das revistas que a autora nunca recebeu. 

Mesmo com a informação trazida pela requerida na impugnação constante 

do id 13950398 de que os contratos não seguem ativos, certo é que a 

sentença não cumprirá o seu papel de solucionar a controvérsia 

definitivamente se ainda houver receio por parte da autora da continuidade 

dos descontos em seu cartão de crédito. Portanto, nos termos da 

fundamentação, opino pelo conhecimento dos presentes embargos e o 

seu PROVIMENTO para alterar a parte dispositiva da sentença de id 

13318855, nos seguintes termos: “Ante o exposto, declaro a revelia da 

parte reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC e com 

fundamento no artigo 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido para CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde a prolação desta sentença; 

RESTITUIR a autora o valor das parcelas comprovadamente debitadas no 

montante de R$ 1.457,42 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso (vencimentos das faturas do cartão de crédito) e acrescido 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da 

citação; DETERMINAR QUE A PARTE REQUERIDA SUSPENDA DE IMEDIATO 

OS DESCONTOS REALIZADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA 

REQUERENTE RELATIVOS AS ASSINATURAS DAS REVISTAS OBJETO 

DESTA AÇÃO; INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Caso 

ocorram outros descontos indevidos, a parte autora deverá acrescentar 

tais valores no cálculo a ser apresentado, mediante comprovação nos 

autos destes lançamentos. Com isso, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento).” Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 04 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010701-04.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VALCACIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOADIR BUENO PACHECO OAB - MT13588/B (ADVOGADO)

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010701-04.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: NELSON VALCACIO DOS 

SANTOS EXECUTADO: CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. As partes se 

compuseram amigavelmente (id 13905228) ficando estipulado o 

levantamento do valor de R$ 45,97 (quarenta e cinco reais e noventa e 

sete centavos) bloqueados no id 11919159 pelo autor. Considerando que 

o causídico tem procuração com poderes de receber e dar quitação, é 

medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para 

finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico pelos dados fornecidos no id 13905228. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000035-92.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORREA PACHECO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000035-92.2017.8.11.0024. REQUERENTE: HELIO CORREA PACHECO 

FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

sucumbente quanto a alegação de omissão na sentença, pois não restou 

expressamente evidenciada a concreta ocorrência do dano que ensejou a 

condenação. Pois bem. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, 

como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a 

decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do 

decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve 

estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso em 

concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte 

embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada na 

sentença. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de 

omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os 

fundamentos do convencimento do julgador. Ante o exposto e por tudo 
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mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de 

declaração, posto que tempestivos e no mérito OPINO PELO NÃO 

PROVIMENTO DO RECURSO. Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-39.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010343-39.2015.8.11.0024. REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

REQUERIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A parte autora peticionou no id 137703296, 

requerendo a extinção e arquivamento do feito, renunciando ao direito em 

que se funda a ação. Considerando o pedido de renúncia, observando o 

disposto no artigo 487, III, “c” do Código de Processo Civil, valendo 

transcrever essa norma: "Art. 487. Haverá resolução do mérito, quando o 

juiz: (...) III – homologar: (...) c – a renúncia à pretensão formulada na ação 

ou na reconvenção." Importante registrar que a renúncia ao direito que se 

funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte 

adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o 

trânsito em julgado da sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DA 

RENÚNCIA formulada pelo autor, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso 

III, “c” do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZUELINO ARRUDA DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000340-42.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ZUELINO ARRUDA DE MELO 

ROSA REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 13658140) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES VIEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000257-26.2018.8.11.0024. REQUERENTE: APARECIDA ALVES VIEIRA 

NOGUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação de indenização 

proposta por Aparecida Alves Vieira Nogueira em face de Telefônica 

Brasil S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 

13984547) e a quitação será realizada mediante depósito na conta 

informada pela autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZUELINO ARRUDA DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000342-12.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ZUELINO ARRUDA DE MELO 

ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 13657694) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZUELINO ARRUDA DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000341-27.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ZUELINO ARRUDA DE MELO 

ROSA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 13816770) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN LEMES DO ROSARIO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000243-42.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ALAN LEMES DO ROSARIO 

MIRANDA REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 13432702) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000123-96.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SIMONE OLIVEIRA 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 
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conciliação. (ID 13211320) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010132-42.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0012572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANA MARCELE GARBUGIO FRANZOTTI OAB - MT0011982A 

(ADVOGADO)

IVANOR ANTONIO KAYSER OAB - MT8437/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010132-42.2011.8.11.0024. EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA EXECUTADO: JOSE ANTONIO FARIAS Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 397683-1/2018, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000367-25.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANA MARGARETH DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (id 13733557) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-55.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA THEREZA DA SILVA MUNER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000171-55.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VALERIA THEREZA DA SILVA 

MUNER REQUERIDO: GEAN VIEIRA DA SILVA Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência conforme foi certificado no id 

14020942, por conta da quitação da dívida. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010400-23.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010400-23.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por Claro S/A em razão da sentença que extinguiu o 

feito sem resolução do mérito. Suscita a embargante que não foi intimada 

do bloqueio ocorrido nas contas da embargada, pugnando-se assim pela 

declaração de nulidade dos atos após a constrição, bem como a 

devolução do prazo para manifestação. Pois bem. Compulsando-se 

detidamente os autos, verifico que a embargante não foi intimada da 

decisão proferida no id 11935713 que determinou o bloqueio de numerário 

das contas da executada, bem como do documento de comprovação 

juntado no id 12235063. Desta forma, é evidente que não foi dada a 

embargante oportunidade de se manifestar, restando com isso equivocada 

a extinção da execução. Portanto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo conhecimento dos presentes embargos e o seu PROVIMENTO para 

declarar nulos os atos após o bloqueio ocorrido no id 12235063, com a 

consequente devolução do prazo para a embargante se manifestar em 10 

(dez) dias, requerendo o que é de direito, sob pena de extinção. 

Intimem-se as partes. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-19.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA DE SOUZA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000596-19.2017.8.11.0024. REQUERENTE: VERGINIA DE SOUZA 

GUEDES REQUERIDO: NATALIA MAGALHAES Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de se produzir outras provas. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, 

porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais promovida por Virgínia de Souza Guedes 

em face de Natália Magalhães em virtude das agressões físicas e verbais 

realizadas pela promovida diante da denúncia realizada pela promovente 

junto ao Ministério Público em 10/07/17. A promovente ainda informa que 

em 04/08/17 foi abordada pela promovida e novamente agredida, sofrendo 

dessa vez ameaças de morte. Para comprovar suas alegações, anexa 

aos autos fotos, vídeo, boletim de ocorrência e laudo pericial. Em sede de 

contestação a promovida refuta os argumentos da promovente, 

informando que a realidade dos fatos é inversa, isto é, a agressora foi a 

promovente. Pugna ao final pela improcedência da ação e procedência do 

pedido contraposto, qual seja, a condenação da promovente pelo dano 

moral sofrido. Pois bem. Analisando detidamente as provas anexadas aos 

autos, vislumbro a existência de ofensas e agressões mútuas que 

impedem a caracterização do dano moral perseguido. Conforme se vê do 

id n. 9776803, a autora formalizou o boletim de ocorrência em 01/08/17 às 

11h48min, informando o seguinte: “Narra a comunicante (Virginia de Souza 

Guedes) que na data e hora supracitada estava na frente do seu 

estabelecimento comercial (Bela Arte), quando a senhora (Natália 

Magalhães), a qual é proprietária de um estabelecimento comercial em 

frente a sua loja (Feito a mão), começou a proferir em alta voz que ‘aqui 

está parecendo um ninho de cobra, todo mundo denuncia todo mundo’, 

informa ainda que todas essas palavras foram ditas de forma indireta para 

denegri-la. Relata também que, não contente em denegri-la, a suspeita foi 

até a frente de sua loja e a agrediu, sendo possível comprovar por meio de 

imagens das câmeras do seu estabelecimento e por meio de uma lesão em 

seu braço direito, proveniente de arranhões, declara ainda que a suspeita 

já foi sua funcionária por aproximadamente 3 meses e que de forma 

dissimulada subtraiu as informações de fornecedores da comunicante e 

logo após, abriu uma loja no mesmo ramo”. Já a promovida anexa no id 

10543691 o boletim de ocorrência registrado em 01/08/17 as 10h43min, 

com as seguintes informações: “Narra a comunicante (Natália Magalhães) 

que na data e hora supracitada ao se dirigir até a sua loja (Feito a mão), 

deparou-se com a senhora (Virginia de Sousa Guedes), começou a 

proferir contra ela palavras de baixo calão, tais como: ‘ninho de cobra, 

você é uma puta, vagabunda’, logo a suspeita, não contente em xingá-la 

foi até a vítima e começou a agredi-la, vindo por conseguinte a causar 

algumas lesões na mão direita, além de falar para a comunicante que o 

‘marido dela é um zé ninguém’, ainda informa que no local do fato possui 

algumas câmeras , as quais, possivelmente, captaram as imagens no 

momento do fato e que esse desentendimento ocorreu pela segunda vez”. 

Quanto aos laudos periciais juntados pelas partes apenas comprovam o 

que foi afirmado nos boletins de ocorrência, isto é, a agressão mútua das 

envolvidas. Já as fotos colacionadas pela autora, não se vislumbra “as 

vias de fato” muito menos quem começou a briga ou ainda o efetivo dano 

moral perseguido. Tal situação é a mesma encontrada no vídeo anexado 

aos autos, em que não se consegue verificar quem começou a discussão, 

bem como se vê claramente a autora correndo atrás da ré, o que confirma 
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a existência de agressões recíprocas. Outrossim, quanto às pretensões 

indenizatórias, tanto da autora da demanda principal, quanto do pedido 

contraposto, as quais se fundam ambas nas discussões entravadas entre 

as partes, que teria, para ambas, supostamente causado dano de ordem 

moral, ressalto que para a configuração da responsabilidade civil 

indenizatória não basta que estejam presentes elementos ensejadores do 

dever de indenizar. É preciso ir além, de modo a perquirir se o fato 

desabonador ocorreu injustamente, isto é, sem que as pretensas vítimas 

do constrangimento tenham, de alguma forma, contribuído com suas 

condutas para a ocorrência do fato. Em outras palavras, não obstante 

existam provas nos autos a demonstrar a ocorrência das discussões 

entre as partes, pelo que se vê dos autos, ambas contribuíram para que o 

acontecimento. De maneira que, em que pese tenha sido demonstrada a 

existência do fato (discussão) do pretenso dano (de ordem moral) e do 

nexo de causalidade (relação de causa e efeito entre o fato e o dano, não 

há que se falar em indenização, a considerar que ambas contribuíram para 

que o fato acontecesse. De modo que não há injustiça nas referidas 

agressões verbais, imprescindível à configuração do dever de indenizar. 

Ou seja, não obstante as alegações feitas, tanto na inicial quanto no 

pedido contraposto, vê-se que a prova dos autos condiz à inevitável 

conclusão que as discussões se deram por ações de ambas as partes, 

consistentes em agressões verbais mútuas. Diante disso, houve alteração 

de ânimos da autora e da ré, o que descaracteriza qualquer hipótese de 

dano moral, como pleiteado. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AGRESSÃO VERBAL RECÍPROCA. PROVA DOS AUTOS QUE 

EVIDENCIA OFENSAS MÚTUAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Prova dos autos que evidencia desavenças de parte a 

parte, com agressões verbais recíprocas. As testemunhas ouvidas 

durante a instrução referem ofensas recíprocas, assentando que o 

requerido teria insultado o autor, chamando-o de "vagabundo" e "sem 

serventia" dentre outros impropérios, bem como a autor ofendido o réu 

acusando-o de "bêbado e borracho", dentre outras palavras de baixo 

calão, o que chancela a altercação de ânimos de ambos os litigantes, por 

conta de problemas decorrentes de denúncia referente à existência de 

animais no pátio do poço da Corsan, empresa da qual o requerido é 

funcionário e estava a serviço. A sua vez, os Boletins de Ocorrência são 

unilaterais e por si só não comprovam as agressões. Portanto, 

evidenciada a discussão e a agressão verbal de modo recíproco, 

impossível condenar somente uma das partes ao pagamento de 

indenização por danos morais, o que somente viria a fomentar a 

animosidade entre os litigantes. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSOS IMPROVIDOS”. (Recurso Cível Nº 71005161013, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 16/12/2014). Neste mesmo sentindo é o TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PALAVRAS E GESTOS INJURIOSOS RECÍPROCOS PROFERIDOS NO 

MESMO MOMENTO – ANIMOSIDADE ANTERIOR ENTRE AS PARTES – 

OFENSAS QUE SE COMPENSAM – DANO MORAL INEXISTENTE – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo recíprocas as ofensas proferidas no 

calor da discussão, elas se compensam, afastando o dever de indenizar” 

(Ap 68215/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

17/06/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – AGRESSÕES VERBAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE 

EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. O contexto 

dos autos revela haverem as partes iniciado discussão proferindo 

ofensas recíprocas, desavença que, todavia, não enseja caracterização 

de abalo de ordem moral”. (Ap 147678/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/03/2015, Publicado no DJE 18/03/2015). Dessa maneira, é manifesta a 

improcedência dos pedidos indenizatórios formulados por ambas as 

partes, em razão das discussões serem mútuas. DISPOSITIVO Diante de 

todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA tanto dos pedidos contidos na inicial da ação 

de indenização por danos morais quanto os contidos no pedido 

contraposto. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 16 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 1000440-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000440-94.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JUVINA PEREIRA DOS REIS 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos etc. A 

parte reclamante requereu a desistência através de petição no ID 

13755772. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 16 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000053-79.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANA LEOPOLDINA 

HERMOZA DE SOUZA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor 

depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 417168-3/2018, 

dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 
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por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000340-13.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DO CARMO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000340-13.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: IVONETE DO CARMO 

RODRIGUES EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Embargos a 

Execução opostos por SKY Serviços de Banda Larga Ltda em desfavor 

de Ivonete do Carmo Rodrigues, versando sobre o erro de cálculo e 

excesso de execução. Afirma o embargante que na execução de 

sentença o embargado não observou o depósito realizado e por isso seria 

devido apenas o valor de R$ 2.739,96 que seria o resultado da dedução 

do valor atualizado da condenação (R$ 6.932,30) e o valor atualizado do 

depósito realizado (R$ 4.192,37). Pois bem. Sem qualquer razão o 

embargante, visto que o depósito por ele realizado foi de R$ 3.030,14 (id 

5508877) e não o valor de R$ 4.192,37, haja vista que na conta do 

depósito não incide juros moratórios, apenas correção monetária. Se 

assim é, ao subtrair a condenação atualizada de um depósito também 

atualizado com juros de mora, o mesmo não refletirá o real valor que se 

encontra depositado, o que resultaria em efetivo prejuízo a embargada. 

Por outro lado, o cálculo realizado pela embargada se mostra correto e de 

acordo com o determinado no acórdão. Assim, para evitar maiores 

prejuízos, deverá a embargada levantar o valor total depositado no id 

14042681, devendo o embargante levantar a importância depositada no id 

5508877. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

presentes embargos a execução. Após o trânsito em julgado expeça-se 

alvará de levantamento da quantia depositada no ID 14042681 em prol da 

EXEQUENTE, pelos dados informados no id 14190164 e alvará de 

levantamento da quantia depositada no id 5508877 em prol do 

EXECUTADO pelos dados fornecidos no id 12764252. ISENTO de custas e 

honorários na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 17 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010215-82.2016.8.11.0024. REQUERENTE: LIDIANE DE LIMA E SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. 

Trata-se de embargos à execução opostos por Banco Bradesco S/A 

alegando em síntese nulidade da intimação da decisão da Turma Recursal. 

Argumenta que é nula a intimação lançada no PJE em agosto/2017 

referente ao ID 916951, visto que sua publicação não ocorreu conforme 

as orientações constantes da PORTARIA 161/17, quais sejam, as 

intimações dos processos em tramite pelo PJE devem ser registradas em 

sistema e publicadas no diário de justiça eletrônico (DJE). Pois bem. A 

controvérsia sob análise consta do seguinte trecho dos embargos à 

execução: “A portaria supra entrou em vigor na data de sua publicação, 

20.03.2017, e, in casu, a intimação nula foi lançada no PJE em 

agosto/2017, ID 916951, junto ao 2º grau, no entanto sua publicação não 

ocorreu conforme determinou o TJMT o que causa a sua nulidade”. Antes 

de mais nada, deve ser registrado que no ID 916951 foi lançada a certidão 

de julgamento datada de 02/08/17 que não possui qualquer intimação de 

prazo recursal, haja vista que tal prazo iniciava da sessão de julgamento 

conforme determina o enunciado 85 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 

85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data 

do julgamento”. Este também é o entendimento constante do artigo 45 da lei 

9.099/95, conforme se segue: “Art. 45. As partes serão intimadas da data 

da sessão de julgamento.” Portanto, o prazo para recorrer da decisão da 

Turma Recursal passou a fluir em 18/07/17 (id 776739 – Turma Recursal) 

e não em 02/08/17, data do lançamento da certidão. Com isso, o 

fundamento trazido pelo embargante (nulidade da sentença ante ao que 

determina a Portaria 161/17) é imprestável ao fim que se destina, visto que 

da certidão lançada no id 916951 não flui qualquer prazo recursal, 

tratando-se de ato ordinatório, isto é, ato de mero expediente. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos presentes 

embargos a execução. Após o trânsito em julgado expeça-se alvará de 

levantamento da quantia depositada no ID 12015257, em prol da 

EXEQUENTE, intimando-o para juntar aos autos planilha atualizada do 

débito remanescente no prazo de 5 (cinco) dias. ISENTO de custas e 

honorários na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-12.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEMILSON FRANCA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8020006-12.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ADEMILSON FRANCA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação proposta por Ademilson Franca de Queiroz em face de 

Anderson Ataide da Costa Filho. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID 11455370) e a quitação foi realizada mediante a 

entrega do cheque n. 000040, Banco Bradesco, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000426-13.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANA PEREIRA DA SILVA 

RIBEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

para tanto a declaração de hipossuficiência, porém não junta comprovante 

de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. MÉRITO Trata-se 

de ação declaratória c.c. indenização por danos morais em face de 

TELEFONICA S.A, em apertada síntese, afirma a requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização moral. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos comprovando a contratação. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida inscrita nos órgãos de proteção 

ao crédito originou da utilização dos serviços da parte reclamada. A 

reclamada acosta: - Faturas (id 14007826); - Telas sistêmicas; - contrato 

assinado pela autora (id 14007824) - documentos pessoais da autora (id 

14007824 pag. 03) A empresa comprovou a utilização de seus serviços e 

em contrapartida a autora não comprova o pagamento das cobranças da 

empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora faz a seguinte alegação em sua 

petição inicial: A parte - autora desconhece a origem da restrição em seu 

nome, pois nunca solicitou e nem utilizou qualquer serviço da Reclamada, 

portanto, nunca possuiu relação jurídica com a mesma, sendo assim, a 

restrição deve ser cancelada uma vez que é indevida- O extrato em anexo 

demonstra que o nome do requerente permanece negativado. É evidente 

que a demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pelo 

demandado são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Transitada em julgado, remetam-se 
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os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE CRISTINA DUARTE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000433-05.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ISABELE CRISTINA DUARTE 

DA SILVA SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A autora não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que no caso em destaque 

não é necessário o esgotamento da via administrativa para pleitear o 

direito na esfera judicial, visto que a busca da solução da controvérsia na 

esfera judicial a todos assiste, estando tal direito previsto na Constituição 

Federal, bem como no artigo 3º do NCPC que prevê que não se excluirá da 

apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO / PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição do pedido de 

indenização por dano moral com fundamento no artigo 206, V do Código 

Civil, visto que o caso diz respeito a suposta má prestação dos serviços 

oferecidos pelo requerido e por isso, aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor. Sendo assim, o prazo a ser aplicado é o de 05 anos previsto 

no artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Nestes termos, a 

ação foi ajuizada dentro do prazo estabelecido no artigo supracitado, 

razão pela qual rejeito a prejudicial. Ultrapassados tais questionamentos, 

passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos morais promovida por Isabele 

Cristina Duarte da Silva em face de Banco Bradesco Cartões S/A. Em 

síntese, aduziu a proponente que vem sofrendo cobrança indevida por 

parte da instituição financeira Requerida referente ao débito de R$ 292,09 

(duzentos e noventa e dois reais e nove centavos) relativo a utilização do 

cartão de crédito, o que resultou na indevida inserção de seu nome do 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. Contudo, informa que 

desconhece o débito, razão pela qual não se justifica a inserção de seu 

nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos as faturas do cartão de crédito em nome 

da autora que comprovam a utilização do mesmo. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, os 

serviços foram prestados à parte e não impugnados satisfatoriamente 

pela autora. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando 

em consideração os documentos juntados a defesa que indicam valores 

não pagos, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do 

nome da parte Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000105-75.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NATALICIO MORAES 

DOMINGOS REQUERIDO: SOISY HELENY Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, bem como a revelia da promovida. Desta forma, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Fundamento e Decido. Gratuidade 

da Justiça Tendo em vista que o autor comprovou não possuir condições 

de arcar com o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo 

do seu sustento, defiro o pedido. Do Mérito. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais promovida por Natalicio Moraes Domingues 

em face de Soisy Heleny requerendo, em síntese a condenação da 

reclamada ante a divulgação na rede social “facebook” que seu animal de 

estimação estava sofrendo maus tratos. Compulsando os autos verifico 

que conforme termo de audiência de conciliação, a Reclamada 

compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a 

inteligência da sumula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se 

impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial, 

confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. Mister salientar ainda que apesar de a ré ser revel nos 

presentes autos, a revelia não implica, necessariamente, a total 

procedência do pedido, já que seus efeitos não são absolutos. 

Compulsando os elementos de prova trazidos pelo autor, verifica-se que a 

publicação relativa aos supostos maus tratos praticados contra o seu 

animal de estimação não veicula diretamente o autor. Não há provas de 

que a ré tenha o identificado em outras postagens, ou ainda que desse 

fato tenha gerado maiores discussões capazes de ofender a honra do 

autor. Outrossim, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, 

conforme art. 373, inciso I, do CPC, não foi desincumbido pela parte 

autora. Portanto, inexistindo prova de resultado danoso, não restam 

preenchidos os pressupostos caracterizadores do dano moral, já que a 

postagem por si só não é capaz de caracterizar a ofensa passível de 

indenização. Neste sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS POR REDE SOCIAL. 

INJÚRIA, CALÚNIA OU DIFAMAÇÃO NÃO COMPROVADAS QUANTO À 

AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS E 

RESULTADO DANOSO. INDEMONSTRADO QUE AS CONVERSAS 

PUBLICADAS SE REFERIAM À AUTORA. OFENSAS NO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL (IMOBILIÁRIA), NÃO DEMONSTRADA. 

AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO 

ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO INICIAL E PEDIDO CONTRAPOSTO, MANTIDO. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007332752, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 23/02/2018).” “RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). AUSÊNCIA DE PROVA NO 

SENTIDO DE QUE A POSTAGEM FEITA PELO RÉU TENHA ABALADO OS 

DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. CONDUTA QUE NÃO 

EXTRAPOLOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. INCUMBIA À 

AUTORA REALIZAR A JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIAS DAS 

PUBLICAÇÕES FEITAS NA REDE SOCIAL (GRUPO LOCAL), ONDE SÃO 

INSERIDAS SITUAÇÕES DA COMUNIDADE. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA INCUMBIA À AUTORA, NOS TERMOS 

DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007491251, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 23/03/2018).” Assim, forçoso reconhecer que o demandante 

suportou o dissabor alegado na inicial; no entanto, tal infortúnio não têm o 

condão de caracterizar lesão psíquica grave ou vexatória. Trata-se de 

inconveniente normal à espécie humana e seu convívio em sociedade, o 

qual não é passível de indenização por dano à esfera pessoal. O dano ou 

lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se 

configurariam com a exposição do autor a situação humilhante, bem como 

ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos 

personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não 

restou comprovado no caso dos autos. Neste sentido, diante da ausência 

de prova de que a situação narrada tenha causado prejuízos ao autor e 

transtornos que viessem a desbordar para a seara da responsabilidade 

civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de julho de 2017. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000222-66.2018.8.11.0024. REQUERENTE: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

REQUERIDO: LUCIANA MARIA REDIN Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de cobrança 

referente a serviços educacionais prestados a requerida, perfazendo o 

total de R$ 14.039,60 (quatorze mil trinta e nove reais e sessenta 

centavos). Para comprovar a origem da dívida, anexa o contrato assinado 

pela requerida, além do demonstrativo atualizado do débito. Compulsando 

os autos verifico que conforme termo de audiência de conciliação, a 

Reclamada compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação, 

seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, 

a revelia se impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena 

de revelia. Assim sendo restando incontroversos os fatos e documentos 

da exordial, confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. A reclamada se quedou inerte ao chamado 

judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. DISPOSITIVO Assim, declaro a 

revelia da parte reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a 

promovida, ao pagamento do valor de R$ 14.039,60 (quatorze mil trinta e 

nove reais e sessenta centavos), corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE e 

juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Deixo de 

condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se a Executada para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000156-86.2018.8.11.0024. REQUERENTE: REGINA LUCIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, anexando apenas a declaração de 

hipossuficiência desacompanhada do comprovante de rendimento. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Inexistindo preliminar, 

passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos morais, em que a autora 

desconhece a restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída 

junto à requerida, no valor de R$ 165,05 (cento e sessenta e cinco reais e 

cinco centavos), disponibilizado em 23/06/17. Compulsando os autos 

verifico que conforme termo de audiência de conciliação, a Reclamada 

compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a 

inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se 

impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. A 

contestação é a peça de defesa onde o réu deve concentrar todos os 

seus argumentos e alegações, respondendo a todas as questões 

colocadas pelo autor na petição inicial. A revelia ocorre quando o réu não 

responde ao chamamento judicial, deixando de apresentar sua defesa no 

processo ou apresentando de forma intempestiva. O réu compareceu em 

audiência na data de 15/05/2018, desse modo, ficou intimado a apresentar 

a contestação no prazo de 05 dias, porém o prazo correu sem 

manifestação: “Certifico que decorreu o prazo para a parte promovida 

apresentar contestação, apesar de devidamente intimada. Chapada dos 

Guimarães-MT, 18 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin Gestora 

Judiciária.” (id 13816651) A reclamada se quedou inerte ao chamado 

judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Incumbe a requerente comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito, foi acostado extrato do SPC emitido 

em caráter público pela entidade responsável, alegando a autora que foi 

inserido sem conhecimento da dívida, cabendo ao réu trazer prova da 

existência de relação contratual, todavia, nada alegou sobre a questão. O 

documento deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. 

Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no 

serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Por fim, O 

histórico financeiro da requerente, no caso específico, não afasta a 

ilicitude da negativação se o outro registros foi lançado após a inclusão 

realizada pela requerida. Essa circunstância não recomenda a aplicação 

da Súmula 385 do e. STJ Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro a revelida da reclamada, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (23/06/17). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 165,05 (cento e 

sessenta e cinco reais e cinco centavos), disponibilizado em 23/06/17; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010682-95.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA BETANIA GENTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010682-95.2015.8.11.0024. REQUERENTE: GRAZIELA BETANIA GENTIL 
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REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega 

contradição na decisão visto que no ano de 2015 já havia outra decisão 

em que a Magistrada declinava a competência desse caso para o Juizado 

Especial. Pois bem. Não há contradição na decisão proferida no id 

12846594, haja vista que no momento do declínio da competência 

realizado em 2015, a d. Magistrada não se atentou quanto a dificuldade 

gerada para a produção da prova pericial que inviabiliza o tramite desta 

ação perante esta Justiça Especial. Importante registrar que a perícia é 

imprescindível neste caso e com isso tal prova se mostra incompatível com 

o procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Neste sentido 

é a Turma Recursal de Mato Grosso: EMENTA: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO IDONÊO – 

INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. As causas em que se exige a necessidade de 

perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance 

dos Juizados Especiais. (Número Único: 8010383-13.2017.8.11.0004 

Classe: RECURSO INOMINADO (460) Assunto: [Adicional de 

Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA - 

DATA DA SESSÃO: 24/05/18) Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, 

posto que tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, 

reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da 

lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000421-88.2018.8.11.0024. REQUERENTE: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a parte Autora, 

em síntese, que no dia 04/06/18 saiu para trabalhar e quando retornou, 

sua residência estava sem energia elétrica e todos os alimentos da sua 

geladeira estavam estragados, situação que perdurou por alguns dias, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. A reclamada nega as 

acusações, aduz que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu 

em virtude de caso fortuito e que as alegações da Autora foram 

desenvolvidas à mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má 

prestação dos serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe 

competia. Pois bem. Os documentos trazidos pela defesa (ids 14058181; 

14058189; 14058192 e 14058205) não são capazes de garantir que 

houve a prestação de serviços adequada ao consumidor, aliás, muito pelo 

contrário, no relatório de interrupção há informações de que realmente 

houe a interrupção no fornecimento de energia, bem como a regularização 

não foi realizada em tempo hábil. Diante das alegações autorais resta, 

portanto, analisar se a conduta da concessionária de energia elétrica se 

enquadra no exercício regular do seu direito ou, se o prazo para o reparo 

excedeu o limite do razoável. A energia elétrica é considerada, nos dias 

atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano 

moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do 

aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia elétrica regulou o 

setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os 

prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 

seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) 

horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área 

urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade 

consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação 

de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 

(oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do 

fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da 

unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) 

horas da constatação, independentemente do momento em que esta 

ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Outrossim, O art. 3º, XIX, da Resolução nº 24 da ANEEL 

dispõe que a interrupção de energia elétrica causada por caso fortuito ou 

força maior deve ser comprovada documentalmente pela concessionária 

de distribuição. Apesar de o conflito de interesses estar remotamente 

ligado ao mau contato no borne, a causa de pedir que sustenta a 

pretensão do consumidor está relacionada à demora injustificada da 

concessionária em restabelecer o serviço, de modo a causar prejuízos ao 

autor. Outrossim, o requerente comprova satisfatoriamente seu dano no 

momento em que anexa registros fotográficos dos alimentos estragados 

em sua geladeira (ids 13579686, 13579687, 13579688 e 13579692) o que 

efetivamente prova que o restabelecimento do serviço não foi realizado 

em tempo hábil. Além disso, a Requerida não trouxe qualquer elemento de 

prova idôneo que justificasse a demora em restabelecer o serviço. Desta 

forma, o atraso imotivado no restabelecimento do serviço, cuja 

continuidade da prestação é obrigação legal imposta à concessionária, 

sobressai cristalina a antijurididade da conduta e o atendimento do primeiro 

requisito ensejador da responsabilização civil. Portanto, a demora para 

religação se mostrou excessiva e comprova a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 
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morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação 

servirá para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000448-08.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000448-08.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte sucumbente quanto a 

alegação de inexistência da prescrição declarada na sentença proferida. 

Pois bem. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como 

obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão 

judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, 

para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar 

nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso em concreto, 

não se configura nenhum dos requisitos que autorizam a oposição dos 

embargos declaratórios, pretendendo a parte embargante, na realidade, o 

revolvimento da matéria já apreciada na sentença. Assentado na doutrina 

e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no 

julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do 

julgador. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que tempestivos e 

no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-30.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTERIO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010180-30.2013.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

SOTERIO ANTONIO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por Claro S/A em razão da sentença que extinguiu o 

feito sem resolução do mérito. Suscita a embargante que não foi intimada 

do bloqueio ocorrido nas contas da embargada, pugnando-se assim pela 

declaração de nulidade dos atos após a constrição, bem como a 

devolução do prazo para manifestação. Pois bem. Compulsando-se 

detidamente os autos, verifico que a decisão proferida no id 11935466, 

parte final, determinou o seguinte: “(...) Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e intimem-se 

as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste 

infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no 

mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.” Em assim sendo, verifico que a 

embargante não foi intimada do bacenjud negativo (id 12234976), 

conforme determinado da decisão supracitada. Desta forma, é evidente 

que não foi dada a embargante oportunidade de se manifestar, restando 

com isso equivocada a extinção da execução. Portanto, nos termos da 

fundamentação, opino pelo conhecimento dos presentes embargos e o 

seu PROVIMENTO para declarar nulos os atos após o bloqueio ocorrido no 

id 12234976, com a consequente devolução do prazo para a embargante 

se manifestar em 10 (dez) dias, requerendo o que é de direito, sob pena 

de extinção. Intimem-se as partes. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000429-65.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ODILO ROCHA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por Odilo Rocha dos Santos em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Em síntese, aduziu o proponente que vem 

sofrendo cobrança indevida por parte da empresa Requerida referente ao 

débito de R$ 138,30 (cento e trinta e oito reais e trinta centavos) relativo a 

utilização do cartão de crédito, o que resultou na indevida inserção de seu 

nome do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. Contudo, 

informa que desconhece o débito, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos as faturas do 

cartão de crédito em nome da autora que comprovam a utilização do 

mesmo. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, os serviços foram 

prestados à parte e não impugnados satisfatoriamente pelo autor que 

apenas alegou se tratar tais faturas de fraude já que era impossível o 

mesmo ter realizado compras em Palmas e em Chapada do Guimarães ao 

mesmo tempo. Ao analisar detidamente as faturas, verifica-se que 

diferente do que afirma o autor, as compras realizadas na cidade de 

Palmas dizem respeito a “Recarga de celular” que facilmente pode ser 

realizada pelo telefone ou internet. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida. Inexistem, pois, motivos que 

justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que 

a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por consequência o 

direito da parte Reclamante a indenização por danos morais. Portanto, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte autora faz a seguinte alegação 

em sua petição inicial: “A parte - autora desconhece a origem da restrição 

em seu nome, pois nunca solicitou e nem utilizou qualquer serviço da 

Reclamada, portanto, nunca possuiu relação jurídica com a mesma,sendo 

assim,a restrição deve ser cancelada uma vez que é indevida - O extrato 

em anexo demonstra que o nome do requerente permanece negativado.”. 

(grifos no original) É evidente que a demandante litiga de má-fé. Os 

documentos juntados pelo demandado são provas irrefutáveis desta 

situação, a teor do que determina o artigo 80, II do NCPC, in verbis: “Art. 

80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II – alterar a verdade 

dos fatos (...)”. A verdade dos fatos foi alterada para levar este juízo em 

engano, haja vista que o autor negou cabalmente a relação contratual com 

o requerido, sendo que na verdade possuía ele cartão de crédito 

amplamente utilizado desde o ano de 2012. O Enunciado 136 do FONAJE 

quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento 

da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, deve por 

consequência ser-lhe aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora 

arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários 

do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000404-52.2018.8.11.0024. REQUERENTE: PAULA BENIGNA LOPES 

ELOY AMORIM PAIXAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte autora solicitou 

a gratuidade da justiça, acostando a declaração de hipossuficiência 

desacompanhada do comprovante de rendimentos. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 
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EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Sem preliminares, passo ao 

exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. reparação de danos promovida por Paula Benigna Lopes Eloy 

Amorim Paixão em face de Telefônica Brasil S/A. Em síntese, aduziu a 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 128,94 (cento e vinte e oito 

reais e noventa e quatro centavos), inscrita em 19/08/17. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que a reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços de 

telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que 

a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos contrato, histórico de ligações realizadas e ordens de 

serviços, apenas faturas que não demonstram qualquer consumo, bem 

como telas sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para 

comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do 

débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome da requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Por fim, o pedido contraposto não merece acolhida 

diante dos fundamentos lançados quanto a ausência de comprovação da 

legitimidade da dívida. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – 19/08/17. RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos 

no valor de R$ 128,94 (cento e vinte e oito reais e noventa e quatro 

centavos), inscrita em 19/08/17, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação da reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000446-04.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DANIELA ALEXSANDRA 

FERNANDES REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 14089949) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Portanto, não 

tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco apresentado 

justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 
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90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000428-80.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANA PINHO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A autora não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por Adriana Pinho de Oliveira em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Em síntese, aduziu o proponente que vem 

sofrendo cobrança indevida por parte da empresa Requerida referente ao 

débito de R$ 508,85 (quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) 

relativo a utilização do cartão de crédito, o que resultou na indevida 

inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. Contudo, informa que desconhece o débito, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

as faturas do cartão de crédito em nome da autora que comprovam a 

utilização do mesmo. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, os serviços foram 

prestados à parte e não impugnados satisfatoriamente pela autora. Não 

basta a parte autora apenas alegar fraude para desconstituir faturas que 

comprovam longos períodos de utilização do cartão de crédito, inclusive 

com pagamentos realizados mediante débito em conta corrente. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. 

Inexistem, pois, motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela 

parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo 

assim, por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por 

danos morais. Portanto, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte 

autora faz a seguinte alegação em sua petição inicial: “A parte - autora 

desconhece a origem da restrição em seu nome, pois nunca solicitou e 

nem utilizou qualquer serviço da Reclamada, portanto, nunca possuiu 

relação jurídica com a mesma,sendo assim,a restrição deve ser cancelada 

uma vez que é indevida - O extrato em anexo demonstra que o nome do 

requerente permanece negativado.”. (grifos no original) É evidente que a 

demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pelo demandado são 

provas irrefutáveis desta situação, a teor do que determina o artigo 80, II 

do NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

(...) II – alterar a verdade dos fatos (...)”. A verdade dos fatos foi alterada 

para levar este juízo em engano, haja vista que a autora negou cabalmente 

a relação contratual com o requerido, sendo que na verdade possuía ele 

cartão de crédito amplamente utilizado desde o ano de 2016. O Enunciado 

136 do FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante 

ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 19 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1000435-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE CRISTINA DUARTE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 550 de 1001



Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000435-72.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ISABELE CRISTINA DUARTE 

DA SILVA SIQUEIRA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte 

autora solicitou a gratuidade da justiça, acostando a declaração de 

hipossuficiência desacompanhada do comprovante de rendimentos. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. O processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c indenização por danos morais proposta por 

Isabele Cristina Duarte da Silva em face de BTG Pactual Serviços 

Financeiros S/A. Com efeito, a autora ajuizou a presente demanda 

indenizatória contra o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A, alegando 

que nunca contratou qualquer serviço com este e que teve seu nome 

inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito por esta empresa. No 

documento que se encontra juntado no id 13623170, consiste em 

informações prestadas pelo SPC Brasil, consta que a inscrição foi 

realizada pelo FIDC NPL I, no valor de R$ 693,53, referente ao contrato n. 

4062003939359308. Não há, nos autos, qualquer prova da existência de 

relação negocial havida entre a autora e o Banco demandado, ônus do 

qual não se desincumbiu a autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, a instituição é parte ilegítima 

para figurar no pólo passivo da demanda. Por pertinente, colaciono o 

seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SPC E NO 

SERASA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CESSÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO CREDITÍCIA PROCEDIDA POR EMPRESA DIVERSA DA 

DEMANDADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. Hipótese em que a empresa demandada não foi a 

responsável pela inclusão cadastral impugnada na inicial (mas, sim, a 

empresa Fundo de Renegociação de Débitos - Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não Padronizados), situação que enseja o 

reconhecimento da sua ilegitimidade para responder a presente ação e, 

por via de consequência, implica a extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 

70071434575, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 23/02/2017)” 

In casu, diante dos documentos juntados, resta-se comprovado que a 

reclamada não realizou qualquer negócio jurídico com a reclamante, 

sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

ação, tornando ineficaz a peça exordial e, por conseguinte, ensejando a 

extinção do processo sem análise do mérito. Assim, RECONHEÇO a 

ilegitimidade passiva da Reclamada. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro 

no inc. VI do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, opino pela 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela 

autora. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000435-09.2017.8.11.0024. REQUERENTE: DIEGO RAMIRES FONSECA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de 

intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena 

de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo 

requerente, acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Ao analisar 

o pedido o MM Juiz indeferiu o pedido de gratuidade e determinou ao autor 

o pagamento do preparo recursal no prazo legal (ID 13253278). Apesar de 

disponibilizada a decisão no DJe do dia 21 de maio de 2018, o autor 

quedou-se inerte não realizando o pagamento do preparo. O Enunciado 

166 do FONAJE, determina que o juízo prévio de admissibilidade do 

recurso será realizado em 1º grau, conforme se segue: ENUNCIADO 166 - 

Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do 

recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL). Assim, 

desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1º e 54, ambos da Lei nº 

9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 11676494. Forte 

nesses argumentos, opino pelo NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO. 

Transitada em julgado, arquivem os autos. Intimem-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 19 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-57.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000102-57.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 
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dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas 

quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O 

recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo requerente, 

acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Ao analisar o pedido o 

MM Juiz indeferiu a gratuidade e determinou ao autor o pagamento do 

preparo recursal no prazo legal (ID 13265954). Apesar de disponibilizada 

a decisão no DJe do dia 21 de maio de 2018, o autor quedou-se inerte não 

realizando o pagamento do preparo. O Enunciado do FONAJE, determina 

que o juízo prévio de admissibilidade do recurso será realizado em 1º 

grau, conforme se segue: ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais 

Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro 

grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL). Assim, desatendidos os comandos 

dos arts. 42, § 1º e 54, ambos da Lei nº 9.099/95, tem-se como deserto o 

recurso interposto no ID 10735082. Forte nesses argumentos, opino pelo 

NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO. Transitada em julgado, arquivem os 

autos. Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000701-93.2017.8.11.0024. REQUERENTE: GASPAR FERREIRA BORGES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação de documentos 

comprobatórios e emendar a inicial sob pena de extinção (ID 13365513), 

no entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado 

judicial. A comprovação do domicílio indicado na inicial é indispensável 

para o ajuizamento da ação, pois permite a verificação da competência. 

Além disso, trata-se de documentação relativamente fácil de se obter. 

Entre o despacho que exige comprovante de residência ou algo que o 

substituísse e a prolação da sentença se passaram mais de 30 dias sem 

que a parte autora cumprisse a exigência. Neste sentido: 

'PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. 1. O comprovante de residência contemporâneo ao 

ajuizamento da ação é indispensável para verificar a competência em 

ações de cunho previdenciário. 2. Fixado prazo para emenda à inicial com 

vistas à apresentação de comprovante de residência atualizado, não 

cumprido pela autora, enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, 

nos termos dos arts. 284, 'caput' e parágrafo único, e 267, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.' (Apelação Cível 50018581720104047005, Rel. 

Luís Alberto D Azevedo Aurvalle. DE 03/08/2011) Cumpre destacar que o 

autor foi devidamente intimado a apresentar o comprovante de residência. 

Portanto, devidamente atendido o disposto no art. 317, CPC. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000160-26.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EDILSON GIOVANI DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça. No 

entanto, apenas acosta aos autos a declaração de hipossuficiência 

desacompanhada do comprovante de rendimentos. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de 

danos promovida por Edilson Giovani dos Santos Silva em face de Vivo 

S/A. Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por 

uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 115,59 

(cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos), inscrita em 01/12/13. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços 

de telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta documentação suficiente para comprovar a relação com a 
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parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato, historio de ligações realizadas, extrato 

das faturas pagas e ordens de serviços, apenas telas sistêmicas com o 

cadastro que alega ser de titularidade do Autor. Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, faz jus a Requerente à 

desconstituição do débito negativado. Com a ausência de provas da 

legitimidade da dívida, há, um desencadeamento de consequências, já que 

a inexistência de qualquer tipo de vínculo obrigacional entre as partes 

implica consequentemente a inexistência de qualquer dívida, e, não 

havendo débito, a inscrição do nome do autor no banco de restrição ao 

crédito é ilegal, e enseja, de per si, a responsabilidade da requerida. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 01/12/2013. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 115,59 (cento e quinze reais e 

dezenove centavos), inscrita em 01/12/13, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a 

gratuidade da justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-85.2013.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:

HAJIMY CLAUDIA WADA DA SILVA OAB - MT0015517A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010435-85.2013.8.11.0024. REQUERENTE: DAVI BEZERRA DE MEDEIROS 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente solucionado. Na sentença que decidiu os 

embargos à execução restou determinado a expedição de alvará para o 

exequente no valor de R$ 7.536,08 e para o executado no valor de R$ 

834,69. (id 11425838) O exequente já levantou os valores através do 

Alvará Eletrônico n. 412461-8/2018. Com isso, para se for fim a presente 

execução por satisfação integral do débito, resta apenas a expedição de 

alvará em favor do executado. Considerando que o causídico tem 

procuração com poderes de receber e dar quitação, é medida de rigor 

determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da 

demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico em favor do EXECUTADO, através dos dados fornecidos no id 

n. 14209156 Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000025-14.2018.8.11.0024. REQUERENTE: WILSON CORREIA DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença converteu 

o julgamento em diligência, determinando que a parte autora juntasse o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição, bem como juntasse o comprovante de endereço em seu nome 

sob pena de extinção processual (ID 13340108). No entanto, a mesma 

quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13841501). 

Intimada por despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o 

juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária 

a intimação pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, 

§1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 
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qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante a autora não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR VINICIUS CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000369-92.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CESAR VINICIUS CALDAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 13733748) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LEAL MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000442-64.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EVERTON LEAL MARTINS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Everton Leal 

Martins em face de OI S/A. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram em audiência de conciliação (ID 14088197). Portanto, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o 

acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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GUIMARAES (REQUERENTE)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000140-35.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: MC 

HOTELARIA E TURISMO LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por 

Sistema Autônomo de Agua e Esgoto de Chapada dos Guimaraes em face 

de MC Hotelaria e Turismo Ltda. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram conforme minuta de acordo (ID 14082371) e ficou 

determinado que os pagamentos das parcelas do acordo serão 

depositados na conta informada pelo autor. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA TEODORA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000458-18.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIA TEODORA DE 

MIRANDA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência através de petição no ID 14265836, 

antes da realização da audiência de conciliação. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 554 de 1001



que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO)

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO)

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000451-26.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANA MARIA DE FREITAS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta 

por Ana Maria de Freitas, em face de Omni Financeira S/A. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram conforme minuta de acordo 

(ID 14217539) e posteriormente o requerido informou o cumprimento 

integral do acordo (ID 14217550, 14217560 e 14217567). Portanto, para 

que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PINHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000437-42.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROQUE PINHO DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO PECUNIA S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação (ID 14022477). A 

patrona do autor estava presente e informou que no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentaria a justificativa pela ausência, no entanto, transcorrido in 

albis o prazo assinalado. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 23 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-84.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ MONTEIRO BULHOES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000484-84.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: ALEXANDRE LUIZ MONTEIRO 

BULHOES EXECUTADO: EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação proposta por Alexandre Luiz Monteiro Bulhões em face 

de Edemilson Carlos Silva Terres. Analisando os autos, observo que a 

audiência de conciliação se tornou exitosa, conforme pode ser visto do ID 

14091513. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o Projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-72.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010054-72.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA SONIA DE SOUSA 

REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Vistos, 

etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais 

de admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é outro 

senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, ou 

seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou 

prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. O embargante pretende 
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que seja sanada a contradição existente ante a decisão que converteu o 

julgamento em diligência e determinou a emenda a inicial para que a autora 

trouxesse aos autos: comprovante de endereço em seu nome, extrato da 

restrição ao crédito emitido por órgão oficial além de retificar o valor da 

causa, pois abaixo do proveito pleiteado. Alega o embargante não ser 

possível a emenda a inicial após a contestação, argumentando que a 

modificação do valor da causa ensejaria em modificação do pedido e 

consequente prejuízo a parte requerida. Sem qualquer razão o 

embargante. Deve ser registrado que na hipótese em que o juízo verifica 

vício sanável na petição inicial, ainda que já apresentada contestação, é 

cabível a intimação da parte autora para que corrija a exordial nos termos 

dos arts. 317 e 321 do CPC[1] e da jurisprudência do STJ, desde que não 

haja alteração do pedido ou da causa de pedir. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO. AÇÃO COMINATÓRIA 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INEPTO. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDA. ART. 321 DO CPC. 1. 

Hipótese em que a inicial restou inicialmente recebida pelo juízo e, após, 

em fase de saneamento, restou acolhida a preliminar de inépcia da inicial 

suscitada pela demandada em sede de contestação. 2. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da 

instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade 

processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o 

oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a 

modificação do pedido ou da causa de pedir. 3. Considerando que a 

diligência de emenda à inicial, no caso, não altera o pedido ou a causa de 

pedir, tratando-se de correção quanto à quantificação do pedido de danos 

morais, e que já há inclusive defesa de mérito em sede de contestação 

atrelada a tal pretensão, cabível a intimação da parte autora, conforme 

regra do artigo 321 do CPC/15, para que emende ou complete a sua 

petição. 4. Decisão interlocutória agravada modificada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075766873, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius 

Amaro da Silveira, Julgado em 31/01/2018) (Grifei) Não há qualquer 

prejuízo na emenda da inicial no caso específico destes autos, visto que 

não haverá qualquer modificação nos pedidos ou na causa de pedir, 

incluindo-se aqui o valor da causa, já que irá se ajustar a quantificação 

dos pedidos anteriormente realizados, não havendo, portanto, qualquer 

contradição a ser sanada na decisão em questão. Ante o exposto, 

ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se 

as partes. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito [1] Art. 317. Antes de proferir decisão sem 

resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se 

possível, corrigir o vício. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

8010054-72.2016.8.11.0024

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MOREIRA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000422-73.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEANDRO MOREIRA PAIVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE A parte 

autora solicitou a gratuidade da justiça, acostando declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR Não merece 

acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de 

causa complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, 

aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da 

causa. Superadas as preliminares, autorizado o julgamento antecipado da 

lide, na forma do art. 355 do CPC. MÉRITO Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

por LEONARDO MOREIRA PAIVA em face de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Em síntese, aduziu o 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois haviam restrições em seu nome inseridas pela requerida no 

valor de R$ 15.735,99 (quinze mil setecentos e trinta e cinco reais e 

noventa e nove centavos) em 27/11/17 e R$ 10.353,17 (dez mil trezentos 

e cinquenta e três reais e dezessete centavos) inserida em 06/04/15. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, pois as 

dívidas foram validamente transferidas por cessão de crédito. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo a cessão de crédito ou qualquer documento que atribua legalidade 

as restrições. Se o autor nega a existência da dívida, deve o requerido 

fazer prova da sua validade, não só apenas com o contrato propriamente 

dito, mas com quaisquer outros documentos que comprovassem a sua 

legitimidade, o que não foi realizado. O ônus da prova, nas ações 

declaratórias negativas, não se distribui de acordo com o a regra geral do 

CPC (art.373), pois o demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a 

comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. 

Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o 

réu, e não o autor. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta 

a licitude do ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por 

existência do débito incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não 

está quitado. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, 

VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a 

requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° 

do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, 

motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus 
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produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CONTRATAÇÃO INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA 

RÉ, NA FORMA DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, 

inciso II do NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na 

exordial. - A inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao 

crédito, que nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude 

da conduta perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A 

fixação do quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, 

punitivo e reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que o reclamado encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação 

(06/04/15). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 

15.735,99 (quinze mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove 

centavos) inserido em 27/11/17 e R$ 10.353,17 (dez mil trezentos e 

cinquenta e três reais e dezessete centavos) inserida em 06/04/15. 

discutido nos autos; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-67.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HUGNEY BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818/O (ADVOGADO)

STEFANIE ROSA GOMES GEISS OAB - MT0012189A-N (ADVOGADO)

EMERSON DA SILVA MARQUES OAB - MT0016877A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010033-67.2014.8.11.0024. EXEQUENTE: HUGNEY BENTO DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Embargos à 

Execução opostos por TELEFONICA BRASIL S/A em desfavor de HUGNEY 

BENTO DA SILVA, versando sobre nulidade de citação no processo de 

conhecimento e inexiquibilidade do título e/ou inexigibilidade da obrigação. 

O depósito judicial no valor de R$ 38.160,00 foi realizado em 30/01/18 no id 

1156006 e os embargos opostos em 31/01/18. O Enunciado 142 do 

FONAJE, quanto ao prazo dos embargos assim determina: “ENUNCIADO 

142 (Substitui o Enunciado 104) – Na execução por título judicial o prazo 

para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação 

da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Já o Enunciado 156 informa 

que: ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para 

oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este 

como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora 

(XXX Encontro – São Paulo/SP). Assim, conheço dos embargos posto que 

tempestivos. FUNDAMENTO E DECIDO - NULIDADE DA CITAÇÃO NO 

PROCESSO DE CONHECIMENTO A embargante pugna pela decretação da 

nulidade de todo o processo de conhecimento e consequentemente do 

processo de execução, sustentando não ter sido válida a citação, posto 

que realizada no CNPJ diverso, visto que o CNPJ da empresa é totalmente 

diferente do que consta no sistema. Sem razão a embargante. Em relação 

a citação no processo eletrônico, é necessário destacar que o artigo 246, 

§1º do NCPC informa que: Art. 246, §1º - Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em 

autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações as 

quais serão efetuadas preferencialmente por este meio. Já o Provimento 

38/2013 da CGJ em seu artigo 1º estabelece que: “Art.1º - Estabelecer 

que, as instituições públicas ou privadas com maior número de demandas 

no estado de Mato Grosso, conforme lista que será divulgada nos termos 

do ar. 7º deste Provimento, sejam necessariamente citadas e intimadas 

eletronicamente dentro do Sistema PROJUDI mediante cadastro prévio no 

Departamento de Apoio aos Juizados Especiais – DAJE. E o artigo 2º, §6º 

do mesmo Provimento discorre que: “Art. 2º, §6º - Fica sob a 

responsabilidade da empresa manter atualizadas essas informações em 

caso de qualquer alteração nos dados fornecidos inicialmente”. Pois bem. 

Quanto a questão, imperioso destacar os seguintes trechos dos 

embargos, in verbis: “Em análise ao processo em epígrafe restou 

verificado que o CNPJ da embargante está equivocado, isso porque, o 

CNPJ da requerida é o de nº 02.558.157/0001-62 e o CNPJ citado na inicial, 

assim como o que fora cadastrado nos autos é o de nº 

2.449.992/0001-64, conforme comprovam os atos constitutivos anexos e 

as telas abaixo (...)” E ainda: “Ressalta-se que o entendimento da egrégia 

Turma Recursal do Estado do Mato Grosso é no sentido da nulidade dos 

atos processuais, haja vista o cadastro diverso do CNPJ (...)” No entanto, 

verifico que o CNPJ que a embargante insiste em afirmar que não se pode 

utilizar, encontra-se cadastrado perante a Corregedoria do TJMT para fins 

de citação e intimação eletrônica até a presente data (HYPERLINK 

http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/73dbd57b-bb03-41ac-83df-8aa4b96

18593/relacao-empresas-citacao-eletronica-28-04-2016-atualizado-pdf). 

VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL S/A) Razão Social: Telefônica Brasil S/A 

CNPJ 02.449.992/0001-64 Assim, não tendo a empresa embargante 

solicitado a baixa do CNPJ perante o TJMT, ele permanece válido para fins 

de citação e intimação eletrônica. Por outro lado, compulsando os autos 
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noto que na primeira oportunidade que a empresa teve de se manifestar 

(12/01/15 id – 1141059), não houve qualquer alegação de nulidade de 

citação, não podendo agora vir a suscitá-la, conforme prevê o artigo 278 

do NCPC. Portanto, rejeito o pedido. - REDUÇÃO DA ASTREINTE Melhor 

sorte não assiste a embargante quanto ao pedido de redução da astreinte 

aplicada. Conforme se vê do id 1141087 a embargante já havia formulado 

pedido de redução da astreinte que foi parcialmente aceito pelo juízo e 

então reduzido o valor da multa para o teto da alçada do Juizado Especial 

Cível. Desta forma, com o trânsito em julgado da decisão operou-se os 

efeitos da coisa julgada material. Assim, não cabe a embargante suscitar 

novamente a questão da redução da astreinte, pois deduzida e decidida 

na exceção de pré-executividade, não sendo possível reabrir discussão 

acerca do mesmo tema. O processo é um instrumento que possui fases 

próprias e definidas, devendo seguir o rito estabelecido na Lei 9.099/95 e 

no Código de Processo Civil, sob pena de afronta ao princípio da 

segurança jurídica. No presente feito, a escolha em manejar incidente que 

levaria a decisão irrecorrível foi da própria embargante. Não houve 

qualquer objeção quanto ao valor lá sedimentado para fins de condenação 

pela astreinte. Com isso, houve a coisa julgada material, nos termos do art. 

502 do CPC, in verbis: “Art. 502 – Denomina-se coisa julgada material a 

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais 

sujeita a recurso.” Por consequência, não é admissível o reexame da 

questão que já foi repelida na objeção de pré-executividade, houve 

estabilidade da matéria, ou seja, não comporta mais espaço para 

discussões processuais, devendo ser preservada contra novas e 

indefinidas impugnações, consoante determina o artigo 503 do CPC: “Art. 

503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei 

nos limites da questão principal expressamente decida.” Nesse sentido a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO 

CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXAME DE MÉRITO 

QUE INDUZ COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Debatidas as 

questões de mérito em sede de Exceção de Pré-Executividade, não é 

possível renovar as mesmas argumentações em posteriores Embargos à 

Execução, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 685.886/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 

19.11.2015; AgRg no REsp. 1.480.912/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, DJe 26.11.2014; AgRg no REsp. 1.531.565/CE, Rel. Min. 

HUMBERTO MARTINS, DJe 26.6.2015. 3. Agravo Regimental interposto por 

MILÊNIA AGROCIÊNCIAS S.A. desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 

1223128/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016) “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MANEJADA EM EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE E RENOVADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ALCANCE DA COISA JULGADA. 1. As 

questões decididas definitivamente em sede de exceção de 

pré-executividade não podem ser renovadas por ocasião da oposição de 

embargos à execução, em razão da força preclusiva da coisa julgada. 2. 

O art. 469 do CPC, ao estabelecer quais as partes da sentença não 

abrangidas pela coisa julgada, retirou a imutabilidade das questões que 

compõem os fundamentos jurídicos aduzidos pelo autor, enfrentados pelo 

réu e decididos pelo juiz. 3. Com efeito, no caso em julgamento tem-se que 

a coisa julgada deve abarcar a matéria relativa à prescrição - já decidida 

em sede de exceção de pré-executividade anterior, entre as mesmas 

partes e com o mesmo objeto litigioso -, o que torna o ponto infenso à 

apreciação pelo Tribunal a quo. 4. Recurso especial parcialmente provido.” 

(STJ, REsp 927.136/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 05/06/2012) Deve-se ter em conta 

ainda que os atos processuais das partes devem ser praticados em 

observância aos prazos temporais segmentados e o processo deve 

prosseguir adiante e não retroceder. Neste contexto, estando à matéria 

acobertada pelo instituto da coisa julgada, ela não podendo mais ser 

discutida nas vias ordinárias dos embargos do devedor. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos embargos a execução, 

com espeque no artigo 487, I do CPC, extinguindo-se o feito com resolução 

de mérito. Após o trânsito em julgado expeça-se alvará de levantamento 

da quantia depositada no ID 11560006, em prol do EXEQUENTE. Isento de 

honorários conforme artigo 55 da lei 9.099/95, no entanto CONDENO a 

embargante ao pagamento das custas, conforme determina o artigo 55, 

parágrafo único, inciso II da citada lei. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-86.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000447-86.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DANIELA ALEXSANDRA 

FERNANDES REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 14143597) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000135-13.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUCILENE QUEIROZ DE 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 
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comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Rejeito todas as preliminares, pelos 

seguintes fundamentos: - Não há litispendência, visto que o processo n. 

1000134-28.2018.811.0024 refere-se ao valor de R$ 127,06 inscrito em 

23/06/17; - Não há irregularidade na representação processual pois a 

assinatura aposta na procuração é idêntica a assinatura do documento de 

identidade. Outrossim, quando da realização da audiência de conciliação a 

autora se fez presente devidamente acompanhada da advogada, 

conforme se vê do id 13141191; - O comprovante de residência está 

anexado ao id 12689783 - A consulta de balcão referente a anotação 

discutida foi anexada ao id 14021265. Passo ao exame do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de 

danos promovida por Lucilene Queiroz de Moraes em face de Telefônica 

Brasil S/A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em 

seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de 

R$ 82,01 (oitenta e dois reais e um centavo), inscrita em 12/03/17. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços 

de telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta documentação suficiente para comprovar a relação com a 

parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pela reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato, histórico de ligações realizadas, 

extrato das faturas pagas e ordens de serviços, apenas faturas que não 

demonstram qualquer consumo, bem como telas sistêmicas que, por si só, 

não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica entre as 

partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto se trata 

de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints 

extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a 

realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como 

prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua 

produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser 

tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos 

serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação 

da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 

15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Por fim, O 

histórico financeiro da requerente, no caso específico, não afasta a 

ilicitude da negativação se o outro registros foi lançado após a inclusão 

realizada pela requerida. Essa circunstância não recomenda a aplicação 

da Súmula 385 do e. STJ Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, devendo incidir a correção monetária 

pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) – 12/03/17. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 82,01 (oitenta e dois reais e um centavo), inscrito em 12/03/17, 

discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; INDEFIRO a gratuidade da justiça. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000448-71.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GILBERTO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE A 

parte autora solicitou a gratuidade da justiça. E para comprovar a 

hipossuficiência junta apenas a declaração sem provas da sua condição 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida por GILBERTO JOSÉ DA SILVA 

em face de BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, aduziu o proponente que 

tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

restrição em seu nome, inserida pela requerida no valor de R$ 231,03 

(duzentos e trinta e um reais e três centavos) em 13/06/15. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias 

negativas, não se distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), 

pois a demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência 

pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de 

sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Por fim, O histórico financeiro do 

requerente, no caso específico, não afasta a ilicitude da negativação se o 

outro registros foi lançado após a inclusão realizada pela requerida. Essa 

circunstância não recomenda a aplicação da Súmula 385 do e. STJ Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação 

(13/06/15). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 231,03 

(duzentos e trinta e um reais e três centavos) inserida em 13/06/15 

discutido nos autos; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-19.2018.8.11.0024
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DIVINA MARIA LOPES (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000445-19.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DIVINA MARIA LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARES: - 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Não procede os argumentos da requerida 

quanto a preliminar de incompetência territorial, visto que o comprovante 

de endereço lançado nos autos está em nome da genitora da autora, 

portanto plenamente válido. - LITISPENDÊNCIA Nos termos do art. 337, §§ 

2.º e 3.º do CPC, a litispendência ocorre quando é proposta uma nova 

ação idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal 

fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta 

pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou 

seja, quando em ambas as ações analisadas as partes, os pedidos e a 

causa de pedir são exatamente iguais. E no caso posto em análise, 

observa-se que as outras demandas propostas pela requerente em face 

da empresa de energia, embora relacionadas, possuem objetos distintos, 

estando as alegadas falhas na prestação do serviço consubstanciadas 

em anotações distintas nos órgãos de proteção ao crédito, o que, 

consequentemente, dá causa a pedidos condenatórios autônomos. Daí se 

conclui terem elas causa de pedir diferentes entre si, não sendo possível, 

por conseguinte, falar-se em litispendência e em extinção do processo por 

ocorrência de tal vício. Certamente, seria mais interessante para o bom 

andamento do Poder Judiciário, com a diminuição do número de ações e a 

desnecessidade de instrução individual de cada uma das demandas, que 

a requerente tivesse cumulado os pleitos relativo a todas as anotações em 

uma mesma lide. Não obstante a falta de bom senso, ainda assim, não 

pode ser imposta a extinção do feito por litispendência, porque esse 

instituto processual não ocorre quando as anotações em que se baseiam 

os  ped idos  são  d i s t i n tos .  Por  opor tuno :  EMENTA: 

DIREITOPROCESSUALCIVIL. AÇÃO CAUTELARDE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES SEPARADAS PARA CADA UMA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. 

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. LITISPENDÊNCIA. 

NÃO VERIFICAÇÃO. CONEXÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO LEVA À 

EXTINÇÃO DO PROCESSO CONEXO. ARTIGOS 105 E 106 DO CPC. 1. Se, 

até por economia processual, poderia ter o consumidor ajuizado uma única 

ação contendo pedido de exibição de todos os contratos bancários 

mantidos com o fornecedor de serviços, fato é que não se pode obstar 

que o faça separadamente para cada uma das relações negociais 

existentes, ante a ausência de qualquer vedação legal a respeito. 2. 

Desse modo, considerando ser a causa de pedir mediata diversa em cada 

uma das ações ajuizadas, não se pode falar em litispendência, sendo 

certo ainda que, fosse o caso de conexão, que poderia ter sido 

reconhecida de ofício pelo magistrado, a consequência jurídica daí 

decorrente não seria a extinção do processo conexo, mas sim a reunião 

das ações para possível sentenciamento conjunto, nos termos dos artigos 

105 e 106 do CPC. (Apelação Cível 1.0707.12.029446-7/001, Relator (a): 

Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARACÍVEL, julgamento em 11/09/2013, 

publicação da sumula em 20/09/2013) Imperativo, assim, a rejeição da 

litispendência. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de ENERGISA S.A. Em síntese, aduziu a proponente que sofreu 

constrangimento ao tentar efetuar compras no comércio local, informa que 

foi inserida nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 327,93 em 

21/03/18. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a 

ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e 

acostou aos autos documentos que comprovam a contratação . Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte utilizou os serviços da reclamada, por fim, 

verifico que o cadastro contém dados confidenciais que somente 

poderiam ser fornecidos pela reclamante. Documentos da defesa: - 

Cadastro; - Histórico das contas; - Histórico de consumo; - Histórico de 

OS; Insta salientar, resta comprovado nos autos que o autor é titular da 

unidade consumidora nº 391977, onde se originaram os débitos. 

Ressalta-se que ela em sua petição inicial apenas afirma desconhecer o 

débito e que nunca manteve qualquer relação com a requerida e mesmo 

após a contestação apresentada onde se junta diversos documentos que 

contrariam a tese defendida, a autora em sua impugnação apenas se 

limitou a dizer que sem a existência de um contrato formal não há que se 

falar em relação jurídica entre as partes. A requerente em momento algum 

consegue explicar o motivo pelo qual existe uma unidade consumidora em 

seu nome com históricos de consumo, histórico de faturas e inclusive 

históricos de ordem de serviço. Por mais que a requerida não tenha 

trazido o contrato propriamente dito, trouxe ela elementos suficientes a 

provar que a prestação de serviços foi realizada. Segundo consta na 

resolução nº 414/200 da ANEEL, consumidor é aquele que solicita a 

concessionária o fornecimento de energia elétrica, assumindo as 

obrigações decorrentes deste atendimento e tornando-se o responsável 

pelo pagamento das faturas e pelo zelo do medidor. Repita-se, a requerida 

trouxe aos autos todo o histórico de consumo, comprovando ter havido 

sim a utilização do serviço e a requerente tendo a oportunidade de rebater 

pontualmente as provas trazidas pela defesa, não o fez. Não há qualquer 

indício de prova de que a relação jurídica entre as partes tenha se 

originado de alguma fraude, a requerente sequer levanta tal hipótese, 

apenas afirma que desconhece o débito. Simples assim. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Inexistem 
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motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito a indenização por danos morais. Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o 

reconhecimento da exigibilidade dos débitos inseridos no SPC, diante da 

comprovação do consumo e em face de inadimplência da mesma, merece 

guarida o pedido contraposto apresentado pela Reclamada. No entanto o 

valor a ser cobrado neste caso é o mesmo que a autora alega ser 

indevido, qual seja, R$ 327,93. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por 

outro lado, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto para 

declarar exigível o débito discutido nestes autos, qual seja, a importância 

de R$ 327,93 (trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos). 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000443-49.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DIVINA MARIA LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARES: - 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Não procede os argumentos da requerida 

quanto a preliminar de incompetência territorial, visto que o comprovante 

de endereço lançado nos autos está em nome da genitora da autora, id 

13627016, portanto plenamente válido. - LITISPENDÊNCIA Nos termos do 

art. 337, §§ 2.º e 3.º do CPC, a litispendência ocorre quando é proposta 

uma nova ação idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui 

que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta 

pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou 

seja, quando em ambas as ações analisadas as partes, os pedidos e a 

causa de pedir são exatamente iguais. E no caso posto em análise, 

observa-se que as outras demandas propostas pela requerente em face 

da empresa de energia, embora relacionadas, possuem objetos distintos, 

estando as alegadas falhas na prestação do serviço consubstanciadas 

em anotações distintas nos órgãos de proteção ao crédito, o que, 

consequentemente, dá causa a pedidos condenatórios autônomos. Daí se 

conclui terem elas causa de pedir diferentes entre si, não sendo possível, 

por conseguinte, falar-se em litispendência e em extinção do processo por 

ocorrência de tal vício. Certamente, seria mais interessante para o bom 

andamento do Poder Judiciário, com a diminuição do número de ações e a 

desnecessidade de instrução individual de cada uma das demandas, que 

a requerente tivesse cumulado os pleitos relativo a todas as anotações em 

uma mesma lide. Não obstante a falta de bom senso, ainda assim, não 

pode ser imposta a extinção do feito por litispendência, porque esse 

instituto processual não ocorre quando as anotações em que se baseiam 

os  ped idos  são  d i s t i n tos .  Por  opor tuno :  EMENTA: 

DIREITOPROCESSUALCIVIL. AÇÃO CAUTELARDE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES SEPARADAS PARA CADA UMA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. 

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. LITISPENDÊNCIA. 

NÃO VERIFICAÇÃO. CONEXÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO LEVA À 

EXTINÇÃO DO PROCESSO CONEXO. ARTIGOS 105 E 106 DO CPC. 1. Se, 

até por economia processual, poderia ter o consumidor ajuizado uma única 

ação contendo pedido de exibição de todos os contratos bancários 

mantidos com o fornecedor de serviços, fato é que não se pode obstar 

que o faça separadamente para cada uma das relações negociais 

existentes, ante a ausência de qualquer vedação legal a respeito. 2. 

Desse modo, considerando ser a causa de pedir mediata diversa em cada 

uma das ações ajuizadas, não se pode falar em litispendência, sendo 

certo ainda que, fosse o caso de conexão, que poderia ter sido 

reconhecida de ofício pelo magistrado, a consequência jurídica daí 

decorrente não seria a extinção do processo conexo, mas sim a reunião 

das ações para possível sentenciamento conjunto, nos termos dos artigos 

105 e 106 do CPC. (Apelação Cível 1.0707.12.029446-7/001, Relator (a): 

Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARACÍVEL, julgamento em 11/09/2013, 

publicação da sumula em 20/09/2013) Imperativo, assim, a rejeição da 

litispendência. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de ENERGISA S.A. Em síntese, aduziu a proponente que sofreu 

constrangimento ao tentar efetuar compras no comércio local, informa que 

foi inserida nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 461,25 em 

22/01/18. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a 

ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e 

acostou aos autos documentos que comprovam a contratação . Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte utilizou os serviços da reclamada, por fim, 
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verifico que o cadastro contém dados confidenciais que somente 

poderiam ser fornecidos pela reclamante. Documentos da defesa: - 

Cadastro; - Histórico das contas; - Histórico de consumo; - Histórico de 

OS; Insta salientar, resta comprovado nos autos que a autora é titular da 

unidade consumidora nº 391977, onde se originaram os débitos. 

Ressalta-se que ela em sua petição inicial apenas afirma desconhecer o 

débito e que nunca manteve qualquer relação com a requerida e mesmo 

após a contestação apresentada em que se junta diversos documentos 

contrariando a tese defendida, a autora em sua impugnação apenas se 

limitou a dizer que sem a existência de um contrato formal não há que se 

falar em relação jurídica entre as partes. A requerente em momento algum 

consegue explicar o motivo pelo qual existe uma unidade consumidora em 

seu nome com históricos de consumo, histórico de faturas e inclusive 

históricos de ordem de serviço. Por mais que a requerida não tenha 

trazido o contrato propriamente dito, trouxe ela elementos suficientes a 

provar que a prestação de serviços foi realizada. Segundo consta na 

resolução nº 414/200 da ANEEL, consumidor é aquele que solicita a 

concessionária o fornecimento de energia elétrica, assumindo as 

obrigações decorrentes deste atendimento e tornando-se o responsável 

pelo pagamento das faturas e pelo zelo do medidor. Repita-se, a requerida 

trouxe aos autos todo o histórico de consumo, comprovando ter havido 

sim a utilização do serviço e a requerente tendo a oportunidade de rebater 

pontualmente as provas trazidas pela defesa, não o fez. Não há qualquer 

indício de prova de que a relação jurídica entre as partes tenha se 

originado de alguma fraude, a requerente sequer levanta tal hipótese, 

apenas afirma que desconhece o débito. Simples assim. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o reconhecimento da 

exigibilidade dos débitos inseridos no SPC, diante da comprovação do 

consumo e em face de inadimplência da Reclamante. Merece guarida o 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, no entanto o valor a ser 

cobrado neste caso é o mesmo que a autora alegava ser indevido, isto é, 

R$ 461,25. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por outro lado, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto para declarar exigivel o 

débito inserido no SPC no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000427-95.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

para tanto a declaração de hipossuficiência, bem como a carteira de 

trabalho, confirmando não possuir condições de arcar com eventuais 

custas do processo sem prejuízo do seu sustento. Portanto, defiro o 

pedido. INCOMPETENCIA DO JUIZADO - PERÍCIA Em contestação, a 

empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para 

processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, 

que dependeria de realização de prova pericial. A arguição não comporta 

acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para 

o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica 

acenada. MÉRITO Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por 

danos morais em face de CLARO S.A, em apertada síntese, afirma o 

requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando 

além da declaração de inexistência dos débitos, indenização moral. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos telas 

sistêmicas da contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. A reclamada acosta: - Faturas (id 

14041837); - Carteira de identidade do autor (id 14041842); - Termo de 

adesão ao plano pós-pago (id 14041847); - Contrato assinado pelo autor 

(id 14041851) e - Declaração realizada pelo autor (14041856). Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, a 

utilização dos serviços, bem como a sua inadimplência, não havendo que 

se falar em negativação indevida e consequentemente, não há que se 

falar em dano moral indenizável. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada 

pretende o reconhecimento da exigibilidade dos débitos inseridos no SPC, 

diante da comprovação do consumo e em face de inadimplência da 

Reclamante. Merece guarida o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, reconhecendo-se como devida a importância de R$ 1.117,20 

(um mil cento e dezessete reais e vinte centavos). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

A parte autora faz a seguinte alegação em sua petição inicial: "A parte - 

autora desconhece a origem da restrição em seu nome, pois nunca 

solicitou e nem utilizou qualquer serviço da Reclamada, portanto, nunca 

possuiu relação jurídica com a mesma, sendo assim, a restrição deve ser 

cancelada uma vez que é indevida." É evidente que a demandante litiga de 

má-fé. Os documentos juntados pelo demandado são provas irrefutáveis 

desta situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência 

imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora 

arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, 

condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 
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deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto para declarar exigível o débito inserido no SPC no 

valor de R$ 1.117,20 (um mil cento e dezesse reais e vinte centavos). 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DEFIRO o pedido de gratuidade do promovente. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILA ALVES FREDERICHE OAB - SP379630 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000107-45.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ELISAMA CLAUDIA VIEIRA 

MARQUES ROMERO REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ELISAMA CLAUIDA 

VIEIRA MARQUES ROMERO em face de EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Compulsando os autos 

denoto que a parte reclamada foi devidamente citada dos termos da 

presente ação, comparecendo a sessão de conciliação designada (id 

13968509), contudo, não apresentou defesa. (id 14089659) Assim, tem-se 

que a requerida é revel. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos 

suficientes para o julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na 

parte final do art. 20 da lei 9099/95, a revelia não implica na procedência 

total do pedido, pois trata-se de presunção relativa. É entendimento 

pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus 

efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito. (RTFR 

159/73) ”. Ainda neste sentido, a jurisprudência tem decidido que: A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria). INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. REVELIA. O 

NÃO-COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA NÃO CONDUZ, POR SI 

SÓ, A ADMITIR-SE A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS, SALVO 

QUANDO DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO EXSURJA A 

VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. (RECURSO 

CÍVEL Nº 71000545913, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS 

RECURSAIS - JEC, RELATOR: MARTA LÚCIA RAMOS, JULGADO EM 

26/08/2004). Pois bem, inobstante as arguições ventiladas pela requerente 

na peça inaugural, constato a impossibilidade de processamento da 

presente ação neste juízo, eis que há decisão judicial que resultou no 

bloqueio de bens e valores da requerida. Insta mencionar, que é de 

conhecimento notório que a questão relativa à atividade da reclamada e à 

natureza dos contratos com ela firmado é objeto de discussão nos autos 

que tramitam pela 4ª Vara da Justiça Federal de Goiás/GO (Proc. n° 

0017371-31.2013.4.01.3500), no qual foi determinada a indisponibilidade 

do patrimônio da empresa. Em decorrência dessa determinação judicial, 

inúmeras pessoas, espalhadas por todo o território nacional, 

experimentaram alguma consequência. Nesse contexto, colhe-se com 

clareza que a situação a que está submetida a reclamante, não se deve à 

negativa da parte ré em restituir-lhes os valores ou pagar aquilo que 

restou acordado entre ambos, mas sim que os pagamentos restam 

impossibilitados em decorrência de decisão judicial. In casu, a providência 

almejada pela autora não merece acolhimento, eis que esse Juízo não 

detém qualquer hierarquia para o fim de revogar total ou parcialmente a 

decisão proferida em outro juízo, muito menos expedir ofício para bloqueio 

de valores que estão sendo julgados naqueles autos. Diante de todo o 

acima exposto, vislumbro a incompetência desse Juízo para processar e 

julgar a presente demanda, bem assim diante da inadmissibilidade do 

procedimento pretendido pela requerente. Dispositivo. Ex Positis, com 

fulcro no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e no art. 485, inciso I, do CPC, 

opino pela EXTINÇÃO do feito, sem resolução de mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010014-66.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PALMEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANIE ROSA GOMES GEISS OAB - MT0012189A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA OAB - SP115445 (ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010014-66.2011.8.11.0024. EXEQUENTE: SUELY PALMEIRA FERREIRA 

EXECUTADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença opostos 

por casa Bahia Comercial Ltda em desfavor de Suely Palmeira Ferreira, 

versando sobre o erro de cálculo e excesso de execução. Antes de 

adentrar ao mérito do excesso de execução, informo que a nomenclatura 

que será utilizada nesta decisão é aquela constante do artigo 52, IX da Lei 

9.099/99, isto é, EMBARGOS A EXECUÇÃO. Pois bem. Com razão a 

embargante, haja vista que o cálculo realizado pela embargada não 

observou os parâmetros fixados em sentença. Salienta-se que na 

sentença proferida no id 1116547, a D. Magistrada não fixou o período da 

correção monetária, conforme se segue: “(...) Posto isso, julgo 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para 

condenar a parte CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. a pagar à reclamante, 

SUELY PALMEIRA FERREIRA, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros mensais de 1%, contados a partir da 

citação, corrigidos monetariamente. Condeno a reclamada, ainda, a 

substituir o produto (lavadora automática, Electrolux, modelo LTC10 Turbo) 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. (...)”. Ao não 

fixar o período da incidência da correção monetária, certo é que este 

deverá ser o legalmente utilizado, isto é a súmula 362 do STJ que foi 

publicada no DJe em 31.10.2008, portanto, contemporânea ao caso. 

Mencionada súmula determina que: “A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Desta 

forma, o primeiro cálculo realizado pelo embargado no id 1116558 já se 

encontrada maculado, contaminando todo o restante dos valores 

apresentados como devido, inclusive o apresentado como remanescente 

no id 9102335. Já quanto a conversão em perdas e danos, a D. 

Magistrada na decisão proferida no id 5490731 foi clara ao afirmar que o 
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valor correspondente ao produto seria acrescido de juros e correção 

monetária contados a partir da data do fato, totalizando a importância de 

R$ 3.708,90 (data base: 03/2018) Por fim, é incabível a aplicação da multa 

de 10%, posto que a embargante efetuou tempestivamente o depósito da 

condenação. Desta forma, é evidente o erro no cálculo apresentado pela 

embargada que culminou com o excesso de execução. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos Embargos à execução, 

homologando os cálculos apresentados pela embargante no id 12452904, 

declarando o excesso de execução no valor de R$ 661,64 (seiscentos e 

sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Após o trânsito em 

julgado expeça-se Alvará Eletrônico em favor da EMBARGANTE pelo valor 

de R$ 661,64 (seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro 

centavos). Expeça-se também Alvará Eletrônico em favor da 

EMBARGADA pelo saldo remanescente na conta judicial para zerá-la. 

ISENTO de custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010308-79.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010308-79.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS DOS 

SANTOS RODRIGUES EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): "Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa". Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Outrossim, mesmo com a extinção da execução é 

possível a expedição da carta de crédito para que seja devidamente 

habilitada nos autos da recuperação judicial. No entanto, o valor a ser 

considerado para fins de habilitação deverá ser de R$ 7.275,37, que é o 

valor da condenação atualizado conforme os parâmetros fixados no 

acórdão até a presente data (25/07/18) sem a incidência da multa de 10% 

ante ao que determina a súmula 18 da Turma Recursal. Por fim, fica 

prejudicada a análise da impugnação ao cumprimento da sentença 

constante do id 12460490, ante a inexistência da garantia do juízo, 

consoante o disposto no Enunciado 117 do FONAJE: ENUNCIADO 117 – É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, com a prolação da 

sentença/acórdão foi exaurido o interesse processual. Desta forma, opino 

pela EXTINÇÃO da execução da sentença, sem julgamento de mérito 

(NCPC, art. 485, VI). Com o trânsito em julgado desta decisão, EXPEÇA-SE 

a carta de crédito em favor da Requerente, tendo como valor devido a 

importância de R$ 7.275,37 (sete mil duzentos e setenta e cinco reais e 

trinta e sete centavos). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 11/2018-CA

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colider, no uso de suas atribuições legais 

e etc..

Considerando que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI RAMOS 

RIBEIRO, DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e o Sr. Eduardo da 

Silveira Campos, Vice-Diretor do TJMT, com o objetivo de oportunizar o 

estágio de estudantes de nível médio e superior, aliado a necessidade de 

auxílio na prestação jurisdicional, autorizaram, em 07.06.2018 esta 

Comarca a proceder processo seletivo de recrutamento de estagiário, 

conforme CIA 0050070-14.2018.8.11.0000:

 1. Torna pública a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de Nível Médio e Superior- Direito na Comarca de Colider/MT.
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2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 14/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Colider/MT, situado na Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista S/N – 

Residencial Everest – Jardim Vânia, Colider/MT, no período compreendido 

de 13.08.2018 a 6.9.2018 das 12:00 horas às 18:00 horas.

4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recurso Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 07/2016/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital.

Colider/MT, 26 de julho de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001179-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001179-15.2018.8.11.0009. AUTOR: JOSE 

FIGUEIREDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença c.c. pedido de 

tutela antecipada proposta por JOSÉ FIGUEIREDO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, sustentando, em breve 

síntese, que possui os requisitos legais e por isso requer a concessão do 

mencionado benefício na condição de segurado(a) obrigatório(a). Alega a 

parte autora ter pleiteado o auxílio doença, que foi deferido por curto 

período, porém cessado pela autarquia que a considerou capaz para o 

trabalho. Salienta ser trabalhadora rural, porém, em razão do problema de 

saúde que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver seu 

trabalho. Com a inicial vieram os documentos. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - 

Da questão processual inicial A pessoa favorecida desta ação é pessoa 

idosa, fazendo jus à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” 

e parágrafo único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, 

do NCPC. II.2 - Da incompetência do foro O art. 79, inciso I, e art. 80, 

ambos do Estatuto do Idoso asseguram o ajuizamento de ações de 

responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao autor, 

referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de acesso às 

ações e serviços de saúde no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá 

competência absoluta para processar a causa. E o mesmo entendimento 

vem replicado no art. 53, inciso III, alínea “e”, do NCPC. Entanto, analisando 

detidamente os documentos que instruem a exordial, constata-se que o 

autor é domiciliado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte, 

conforme se vê no comprovante de endereço de Num. 14104246 - Pág. 1. 

Assim, vê-se que, em verdade, a parte requerente não tem domicílio em 

Colíder, mas sim em Nova Canaã do Norte. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juízo da Comarca de Nova Canaã 

do Norte, nos termos do art. 337, inciso II, § 5º, e art. 53, inciso III, alínea 

“e”, do NCPC c.c. o art. 79, inciso I, e art. 80 do Estatuto do Idoso. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal 

por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo 

único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. 

Intime-se. Após, remetam-se os autos à Comarca de Nova Canaã do 

Norte, procedendo-se às anotações e baixas necessárias consoante a 

novel CNGC. Cumpra-se. Decisão prolatada às 14h45 do dia 20/07/2018, 

dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Colíder, 20 de 

julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85589 Nr: 2983-11.2013.811.0009

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA GUIMARÃES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO UCHOA 

FAGUNDES FERRAS DE CAMARGO - OAB:OAB/SP-180.623, SIMONI 

REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 INTIMAÇÃO DJE

Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERENTE (impugnante) devidamente INTIMADA para 

pagamento das custas judiciárias, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro 

reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de Taxa Judiciária, 

totalizando R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e 

quatro centavos), devendo promover o recolhimento e comprovar, perante 

a Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de 

Colíder, no endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os 

valores retro mencionados deverão ser recolhidos em guia única, 

conforme a espécie (guia para custas judiciárias e/ou guias para taxa 

judiciária).

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de a emissão das guias 

será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item 13 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e 

incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11557 Nr: 40-22.1993.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERENTE (Autora) devidamente INTIMADA para pagamento 

das custas judiciais, no valor de R$ 117,00 (Cento e dezessete reais), e 

R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 251,24 (duzentos e 

cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guia única, conforme a espécie (guia para 

custas judiciárias e/ou guias para taxa judiciária).

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de a emissão das guias 

será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item 13 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 
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número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e 

incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000654-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. D. S. (REQUERENTE)

R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. C. (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 

DA CIDADE E COMARCA DE COLÍDER/MT Processo nº 

1000654-67.2017.8.11.0009 PJE GENILTON MOREIRA COSTA, brasileiro, 

solteiro, pensionista, portador do documento de identidade RG nº 

19.498.099-6 e inscrito no CPF sob o nº 299.612.828-17, residente e 

domiciliado Rua Dionice Vasconcelos Ferreira, nº 316, Fundos, Jardim 

Dulce, CEP 13178-513, na cidade de Sumaré – Estado de São Paulo, por 

sua advogada que esta subscreve, mandado incluso, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar sua 

CONTESTAÇÃO, Aos termos da peça inicial, conforme os fundamentos de 

fato e de direito a seguir aduzidos: I-PRELIMINARMENTE A) DA 

HABILITAÇÃO DA PATRONA Requer a HABILITAÇÃO da patrona do 

Requerido nos autos, Dra. Amanda Mardegam, regularmente inscrita na 

OAB/SP 338.988, com escritório na Rua João Jacob Rohwedder, nº 19, 

Jardim Alvorada, CEP 13.170-584, na cidade de Sumaré/SP, e-mail: 

amanda_mardegam@hotmail.com, Fone: (19) 3828-6833 e (19) 

99905-9366. Dessa forma, requer que todas as publicações sejam 

disponibilizadas e publicadas, através do Diário Oficial Eletrônico, em seu 

nome, sob pena de nulidade dos atos processuais. B) DA 

IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO Informa o Requerido que não 

possui condições financeiras e nem de saúde de comparecer na 

audiência designada para o dia 23/07/2018 às 10h00 a ser realizada no 

CEJUS, tendo em vista que o mesmo reside na Comarca de Sumaré, 

estado de São Paulo, possui uma saúde muito debilitada, fazendo o uso de 

medicamentos diários, cujos quais, totalizam o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) mensais, sendo que a sua renda é de um salário 

mínimo. Dessa forma, ante a sua impossibilidade de comparecimento na 

audiência designada, vem com a presente, justificar sua ausência, para 

que não configure ato atentatório a dignidade da justiça, tampouco lhe seja 

aplicada qualquer penalidade. II- DO MÉRITO Quanto ao mérito do feito, 

informa que o Requerido tomou conhecimento de que os Autores 

propuseram a presente ação, afim de que seja excluída a paternidade do 

filho RAIK DALSICO COSTA que o Requerido registrou, como se seu filho 

fosse. Informa o Requerido, o que o mesmo não se opõe ao pedido de 

exclusão da sua paternidade, bem como com a inclusão da paternidade do 

Requerente Claudemir José da Silva. Dessa forma, pugna pela 

procedência da ação, para a exclusão da paternidade de GENILTON 

MOREIRA DA COSTA em relação ao RAIK DALSICO COSTA. III-DOS 

PEDIDOS Ex positis, requer-se: a) Que seja aceita a defesa do Requerido, 

ante a sua impossibilidade de locomoção e comparecimento na audiência 

designada para o dia 23/07/2018; b) A procedência da ação, para que 

seja alterada a paternidade do RAIK DALSICO COSTA, com a exclusão do 

Requerido GENILTON MOREIRA DA COSTA e a devida inclusão do 

CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA, com as cominações de praxe. c) Os 

benefícios da Justiça Gratuita, em razão de o Requerido ser pobre na 

acepção jurídica do termo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, 

conforme declaração de insuficiência, nos termos dos artigos 98 e 99, do 

Novo CPC. d) A condenação dos autores ao pagamento das custas 

processuais, honorários advocatícios e demais consectários legais, nos 

termos do artigo 85, § 19 do Novo CPC; Protesta provar o alegado por 

todos os meios de prova admitidos em direito, em especial pela juntada de 

documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da 

representante do menor. Termos em que pede e espera deferimento. 

Sumaré, 23 de julho de 2018. AMANDA MARDEGAM ADVOGADA - 

OAB/SP 338.988

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000791-83.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE FAÇO A JUNTADA DE DEVOLUÇÃO DE CP

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58847 Nr: 469-22.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para, querendo, 

manifestar acerca da impugnação à execução, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85784 Nr: 3181-48.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCEIA APARECIDA CANHET ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO TOCATINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIVAN CAETANO DE 

ALMEIDA - OAB:5290/OAB/TO

 “Vistos, etc. 1) AGUARDE-SE o retorno da Carta Precatória, após 

INTIMEM-SE as partes para apresentar as alegações finais, no prazo legal, 

sucessivamente. 2) Na sequência venham os autos conclusos para 

prolação de sentença. 3) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, encerro a presente às 13h50min. Eu ______, 

Lucas Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59042 Nr: 661-52.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para, querendo, 

manifestar acerca da Impugnação à Execução apresentada nos autos, no 

prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 567 de 1001



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47324 Nr: 1124-33.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFINA ESPÍNOLA JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, apresentado informações 

complementares do cálculo de fls. 223/226, ou seja, ALÉM DO VALOR 

TOTAL DO PRINCIPAL, VALOR TOTAL DOS JUROS, NECESSÁRIO 

INFORMAR O NUMERO DE PARCELAS E A DATA BASE DO CÁLCULO, 

INFORMAÇÕES ESTAS NECESSÁRIAS PARA A EXPEDIÇÃO DE RPV, nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 5 Nr: 167-52.1996.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA FRANCO CHESINI, IRANI 

CHESINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37882 Nr: 187-91.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Advogada da parte autora, para, querendo, 

manifestar acerca da Impugnação à Execução no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52969 Nr: 406-65.2010.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Volvidos os olhos às minúcias do caso, verifica-se que o mesmo se 

amolda aos termos dos artigos 274, § único e 485, caput, inciso III e § 1º, 

da Lei Adjetiva Civil, in verbis:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Vê-se, portanto, a exata realidade dos autos, posto que por desídia da 

parte requerida ao mudar de endereço sem informar nos autos, o presente 

feito não teve seu regular prosseguimento.

Desta feita, dou por intimado o requerido da sentença proferida às fls. 

36-37, portanto CUMPRA-SE a referida sentença em sua integralidade.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 3084-09.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM, LFDSS, JDSA, GDLMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na 

denúncia para ABSOLVER os réus ALESSANDRA BARROS MACHADO, 

esta com fundamento no artigo 386, inciso V, do CPP, LUCAS FERNANDO 

DE SOUZA SILVA e GABRIEL DE LIMA MORAES MEZZOMO, estes com 

fundamento no inciso VII, do preceito normativo supramencionado, e 

CONDENAR o réu JONIELSON DA SILVA ALVARENGA como incurso nas 

disposições do artigo 157, §2º, incisos I e II, por quatro vezes, c/c artigo 

61, inciso II, alínea “h”, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do 

Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso material de 

c r imes (a r t .  69 ,  CP) . .Às  p rov idênc ias .  Expeça-se  o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

27 de julho de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108197 Nr: 3302-37.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3302-37.2017.811.0009 – Código nº. 108197

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 22, DETERMINO a intimação da requerente 

por edital.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113135 Nr: 2366-75.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 2366-75.2018.811.0009 – Código nº. 113135

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências. Expeça-se o necessário.
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Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113112 Nr: 2352-91.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 2352-91.2018.811.0009 – Código nº. 113112

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112957 Nr: 2275-82.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON MOREIRA DE 

LIMA - OAB:22372

 Autos nº. 2275-82.2018.811.0009 – Código nº. 112957

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. INTIME-SE o réu para o cumprimento das condições fixadas.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112906 Nr: 2227-26.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR RAMOS, ADOMIRES SOARES 

SAMPAIO, ALTAIR FAUSTINO RAMALHO, FERNANDO VASCONCELOS, 

JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, ROGER 

FERNANDES - OAB:8343

 Autos n°. 2227-26.2018.811.0009 – Código n°. 112906

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 27 de setembro de 

2018, às 15h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 1466-26.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA VENITH DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, ELABORE-SE novo cálculo de pena ob-servando as 

anotações explanadas acima, abrindo-se vista as partes em se-guida para 

manifestação.Não havendo insurgência por qualquer das partes, desde já, 

fica HOMOLOGADO o cálculo. Caso contrário, concluso.Sem prejuízo, 

anoto que, na ocasião de suas manifesta-ções, nos termos desta decisão, 

deverão as partes se manifestar também acerca da planilha de estudo 

a c o s t a d a  à  f l .  4 6 3 ,  p a r a  f u t u r o  c á l c u l o . À s 

providências.Cumpra-se.Colíder/MT, 30 de julho de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106338 Nr: 2147-96.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2147-96.2017.811.0009 – Código nº. 106338

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2018, às 

16h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes;

 3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada 

e ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106093 Nr: 1968-65.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1968-65.2017.811.0009 – Código nº. 106093

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de outubro de 2018, às 

14h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes 

requisitando/oficiando-se as devidamente necessárias;

 3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada 

e ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.
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Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103349 Nr: 159-40.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 159-40.2017.811.0009 – Código nº. 103349

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 04 de outubro de 2018, às 

13h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes 

requisitando/oficiando-se as devidamente necessárias;

 3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada 

e ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109035 Nr: 3862-76.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, NUBIA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT- 213258

 Autos nº. 3862-76.2017.811.0009 – Código nº. 109035DecisãoVistos, 

etc.Quanto a alegação de atipicidade da conduta, a mesma não merece 

prosperar, vez que, verifica-se pelos depoimentos colhidos,a indicação de 

indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.INDEFIRO o pleito 

defensivo nesse ponto.Quanto ao pleito de rejeição da denúncia o mesmo 

não merece guarida.Dispõe o artigo 395, do CPP que:A denúncia ou queixa 

será rejeitada quando:I - for manifestamente inepta;II - faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal; ouIII - faltar justa 

causa para o exercício da ação penal.No presente caso, entendo que a 

peça ministerial não se enquadra nas hipóteses descritas acima. Isso 

porque, ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se da peça 

incoativa, a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e 

circunstâncias, permitindo, inclusive, ao réu o conhecimento de toda a 

dinâmica do que está sendo acusado de modo que possa exercer a ampla 

defesa, além de sua qualificação e o tipo penal ao qual é dado por incurso 

e rol de testemunhas, atendendo assim ao disposto no artigo 41 do 

CPP.Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.Outrossim, anoto que os 

demais argumentos lançados pela defesa do réu em sua resposta 

acusação demandam análise aprofundada o que entendo não ser o 

momento processual adequado para sua verificação.Por fim, não 

evidenciado qualquer das hipóteses de incidência do ar 397, do CPP, 

mantenho a decisão que recebeu a denúncia e: 1)DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 04/10/2018, às 17h30min., para proceder a oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes, e após, o interrogatório do 

réu;2)INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.3) 

INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defesa.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessárioColíder-MT, 30 de julho de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104410 Nr: 930-18.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 930-18.2017.811.0009 – Código nº. 104410

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos. No mérito, 

alegou um equívoco na denúncia quanto à tipificação do art. 302 da lei 

9.503/97.

Pois bem.

Ante a alegação defensiva do erro material, não encontra-se veracidade, 

eis que a exordial peça acusatória menciona o art. 303 parágrafo único 

cumulado com o art. 302 parágrafo 1º, inciso III (por duas vezes), no qual 

há aumento de pena devido a omissão de socorro do denunciado e não 

em relação a um possível homicídio culposo como mencionado na resposta 

acusação.

Portanto, a alegação defensiva não merece prosperar.

Posto isso, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 04 de outubro de 2018, às 

15h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104556 Nr: 1034-10.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1034-10.2017.811.0009 – Código nº. 104556

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2018, às 

13h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes 

requisitando/oficiando-se as devidamente necessárias;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107289 Nr: 2719-52.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2719-52.2017.811.0009 – Código nº. 107289

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2018, às 

14h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes.

 3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada 

e ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102127 Nr: 3670-80.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 3670-80.2016.811.0009 – Código nº. 102127DecisãoVistos, 

etc.Apresentada resposta à acusação pela defesa do acusado a mesma 

suscitou incapacidade mental do mesmo.Em que pese os esforços da 

defesa, dos documentos constantes dos autos não vislumbro qualquer 

indicativo de que o réu sofre com algum retardo mental, nem mesmo há o 

mínimo de evidência que pudesse suscitar dúvidas sobre sua sanidade e 

então embasar a instauração do procedimento de insanidade mental, 

previsto no art. 149 CPP.Registre-se, a simples alegação, sem 

demonstração efetiva de que possa realmente o réu ser portador de 

alguma doença mental, não é apta por si só, para autorizar a instauração 

do incidente de insanidade mental como dito e, por conseguinte, conduzir a 

eventual absolvição e/ou aplicação de medida de segurança.Ademais, os 

elementos até então produzidos dão cartas da materialidade dos crimes 

que lhe é dirigido pela denúncia, bem como apontam indícios suficientes da 

autoria de modo a permitir o processamento deste fato, assim não há o 

que se falar em absolvição sumária. INDEFIRO o pleito defensivo. 

Outrossim, anoto que os demais argumentos lançados pela defesa do réu 

em sua resposta acusação demandam análise aprofundada o que entendo 

não ser o momento processual adequado para sua verificação, vez que 

estar-se-ia antecipando o mérito.Vale salientar que conforme ofício 

acostado às fls. 128 foi revogado o tema 991/STJ. Posto isso, não se 

evidenciando qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, do CPP, 

assim sendo: 1)DESIGNO audiência de instrução para o dia 09 de outubro 

de 2018, às 14h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, e após, o interrogatório do réu; 2)INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE e/ou 

OFICIANDO-SE as que forem necessárias.3)INTIME-SE o acusado, para 

que compareça à audiência ora designada e ainda para ser interrogado; 4) 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a defesa;Às providências.Intimem-se. 

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder-MT, 30 de julho de 

2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91406 Nr: 243-12.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE DAYANE CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 Autos nº. 243-12.2015.811.0009 – Código nº. 91406

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 137, DETERMINO a intimação da Defesa 

para que apresente as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

permaneça inerte, INTIME-SE o acusado para que, se assim desejar, 

constituir novo advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras 

para tanto, seja informado de que será assistido pela Defensoria Pública.

Após, ABRA-SE VISTA, para Defesa constituída ou se for o caso, 

Defensoria Pública, para que apresente as alegações finais no prazo 

legal.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103995 Nr: 592-44.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 592-44.2017.811.0009 – Código nº. 103995

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2018, às 

15h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes 

requisitando/oficiando-se as devidamente necessárias;

 3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada 

e ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98801 Nr: 1333-21.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1333-21.2016.811.0009 – Código nº. 98801

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de outubro de 2018, às 
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13h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes;

 3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada 

e ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103788 Nr: 437-41.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRERSON ADER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Autos nº. 437-41.2017.811.0009 – Código nº. 103788

Despacho

Vistos, etc.

DESIGNO audiência para o dia 23 de outubro de 2018, às 13h30min., para 

oferecimento da proposta de suspensão.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 2057-25.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERNANDO TRIPODI LEONARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal manifesta na denúncia para:a)ABSOLVER o réu SILVIO 

FERNANDO TRIPODI LEONARDI da imputação do art. 330 do CP, com 

fundamento no artigo 386,III, do CPP; eb)CONDENÁ-LO à pena de 6 meses 

de detenção e 10 dias multa e mais suspensão e/ou a proibição de se 

obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 

de 6 meses, pela prática do crime previsto no art 306 da Lei nº. 9.503/97, 

ante a absorção do crime do art. 309 da referida Lei.I)O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 

33, §2º, alínea “c”, do CP;II)O valor do dia multa será de 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, o que deverá ser devidamente 

corrigido;III)Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva 

de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 salário mínimo a 

entidade social a ser designada pelo juízo da execução, em atenção ao 

disposto no artigo 44, §2°, primeira parte, do CP;IV)Deixo de conceder a 

suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, face o 

cabimento da substituição de pena do artigo 44, do mesmo 

diploma;V)Consigno, que havendo o descumprimento injustificado da pena 

restritiva de direito acima aplicada, ensejará a revogação do benefício (art. 

44, §4°, CP).Após o trânsito em julgado:a)Lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados; b)Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art.15,III,C.F. e, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da 

Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;c)Comuniquem-se os órgãos de 

registro;d)Comunique-se o juízo da execução penal ou, do contrário, 

expeça-se a guia de recolhimento definitiva;e)Expeça-se Guia de 

Execução;f)Quanto aos objetos de fl.62, DESTRUA-SE.g) Após, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à 

D e f e s a . À s  p r o v i d ê n c i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se.Colíder/MT,30 de julho de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110647 Nr: 827-74.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 827-74.2018.811.0009 – Código nº. 110647

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de outubro de 2018, às 

17h30min, para proceder a oitiva da vítima e da testemunha arrolada pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIME-SE a vítima requisitando/oficiando-se a testemunha arrolada 

pelas partes;

 3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada 

e ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86464 Nr: 3879-54.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3879-54.2013.811.0009 – Código nº. 86464

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de outubro de 2018, às 

16h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes 

requisitando/oficiando-se as devidamente necessárias;

 3) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103703 Nr: 372-46.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu ADERVAL NUNES DE 

OLIVEIRA, da imputação a que se sujeitou nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.Promovam-se as 
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comunicações de praxe.Com o trânsito em julgado arquive-se.Diante da 

absolvição deixo de condenar o réu no pagamento das custas 

processuais.Às providências. Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 30 de julho de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99618 Nr: 1911-81.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, 

ROBERTO RODRIGUES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MEINBERG 

FRANCO - OAB:186391/SP

 (...) Assim, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade sustentado pela 

defesa.II. Por sua vez, no que tange a alegação defensiva de ser a 

denúncia inepta, não merece prosperar tal arguição. (...) No presente caso 

que se descortina, entendo que a peça ministerial não se enquadra nas 

hipóteses descritas acima de modo a ensejar sua rejeição. Isso porque, ao 

contrário do que sustenta a defesa, verifica-se da peça incoativa, ainda 

que de forma sucinta, a exposição do fato delituoso em toda a sua 

essência e circunstâncias, permitindo, inclusive, aos réus o conhecimento 

de toda a dinâmica do que estão sendo acusados de modo que possam 

exercer a ampla defesa, além das qualificações e o tipo penal ao qual são 

dados por incursos e rol de testemunhas, atendendo assim ao disposto no 

artigo 41 do CPP.Portanto, INDEFIRO o pleito defensivo de que a denúncia 

é inepta.II. Quanto às demais alegações da defesa, entendo que se 

confundem com o mérito, de modo que demandam análise aprofundada o 

que entendo não ser o momento processual adequado para sua 

verificação, vez que estar-se-ia antecipando o mérito, portanto, serão 

analisadas em momento oportuno, isto é, por ocasião do julgamento.Posto 

isso, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:1)DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 15h00min, para a oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, e após, o interrogatório do réu;2)INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que 

forem necessárias, conforme o caso, bem como EXPEDINDO-SE carta 

precatória para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa (fl. 

102).3)INTIME-SE o acusado para que compareça à audiência, ora 

designada, e ainda para ser interrogado.4)DEFIRO o requerimento 

formulado na resposta à acusação à fl. 101-v, devendo a serventia 

promover as devidas anotações junto ao Sistema Apolo para futuras 

intimações.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessárioColíder/MT, 30 de julho de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96065 Nr: 3338-50.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PEREIRA DE JESUS, ALAS 

FERREIRA NERES, CHRISTYAN BRUNO ISRAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINART SOARES 

- OAB:11.875

 Autos nº. 3338-50.2015.811.0009 – Código nº. 96065

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentadas respostas à acusação em favor dos acusados, 

não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de 

modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 

397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de outubro de 2018, às 

14h00min.

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as devidamente necessárias;

3) INTIMEM-SE os acusados para que compareçam à audiência, ora 

designada, e ainda para serem interrogados.

4) NOTIFIQUEM-SE o MPE e as defesas.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113113 Nr: 2353-76.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ZIMMER - OAB:PR 

54-106

 Autos n°. 2353-76.2018.811.0009 – Código n°. 113113

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 27 de setembro de 

2018, às 16h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110896 Nr: 995-76.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCH AUGUSTO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Zacharias Toron - 

OAB:SP 65.371

 Processo n. 995-76.2018.811.0009 – Código n. 110896

Despacho

Vistos.

1. Em atenção ao ofício acostado à fl. 26, CANCELO a audiência aprazada, 

bem como DETERMINO a devolução da presente missiva ao juízo 

deprecante conforme solicitado, com as nossas homenagens e baixas de 

estilo.

2. Às providências.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111713 Nr: 1524-95.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 Autos nº. 1524-95.2018.811.0009 – Código nº. 111713

Despacho.

Vistos, etc.

1. Ante a peça de fl. 17, SOLICITE-SE ao juízo deprecante informações 

sobre a oitiva das testemunhas à fl. 04.

2. Após, CONCLUSOS.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro
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 Cod. Proc.: 102392 Nr: 3810-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA DE MELO, DENIS LUCAS 

TONON SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Autos nº. 3810-17.2016.811.0009 - Código nº. 102392

Despacho

Vistos, etc.

1. Ciência as partes do retorno dos autos.

2. Considerando que em grau recursal o réu Fábio Pereira de Melo teve 

sua conduta desclassificada para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06, 

bem como que a desclassificação alcançou também o corréu Denis Lucas 

Tonon Souza, conforme acordão de fls. 370/379, aliado a determinação de 

remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal desta comarca constante 

do acordão, DECLINO a competência para o juizado supramencionado.

3. Sem prejuízo, com a desclassificação não mais subsistem motivos para 

o encarceramento do réu Fábio Pereira de Melo, de modo que, caso ainda 

não tenha sido expedido, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do 

mesmo, devendo ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo não estiver preso.

Proceda-se com as baixas no BNMP.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100077 Nr: 2222-72.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SARDELI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2222-72.2016.811.0009 – Código nº. 100077

Despacho

Vistos, etc.

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Guarantã do Norte/MT 

(endereço fl. 92) para oferecimento da proposta de suspensão 

condicional oferecida pelo MP (fls. 65/70) ao reeducando, bem como para 

fiscalização das condições, devendo após o cumprimento pelo acusado, 

ser devolvida a missiva a este juízo.

CUMPRA-SE, devendo seguir anexo as peças que se fizerem 

necessárias.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Às providências.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84143 Nr: 1535-03.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1535-03.2013.811.0009 – Código nº. 84143

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 237, DETERMINO a intimação do requerido 

por edital, para indicar seus dados bancários para transferência do valor 

a ser restituído, no prazo de 05 (cinco) dias, salientando que a inércia 

importará, desde já, na perda em favor da União, neste caso deverá a 

secretaria providenciar a transferência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88261 Nr: 1515-75.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WESLEI HILÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, 

todos do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, 

e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado DAVID WESLEI HILÁRIO DA SLVA, já 

qualificado, porque plasmada a prescrição da pretensão punitiva estatal 

antecipada/em perspectiva/ virtual em relação ao fato supostamente 

delituoso previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.Promovam-se as 

comunicações de praxe.CANCELA-SE audiência outrora aprazada.Após o 

trânsito em julgado:Não havendo pendências, ARQUIVE-SE.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 30 de julho de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 430-49.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

estatal manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o réu LUIZ 

CARLOS DA SILVA à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do 

Código Penal, afastando-se as qualificadoras de rompimento de obstáculo 

e concurso de pessoas, pelos fundamentos exposados acima.Fixo o 

regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, ante a 

reincidência, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.Incabível a 

substituição de pena do artigo 44, do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena inserta no artigo 77, do mesmo diploma, eis que milita 

em desfavor do acusado a reincidência.I - Após o trânsito em 

julgado:a)Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b)Oficie-se ao 

Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. 

(suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento 

n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT; c)Comuniquem-se os 

órgãos de registro;d)Comunique-se o juízo da execução penal (somente 

se expedida guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de 

recolhimento definitiva;e)Expeça-se Guia de Execução;f)Após, não 

havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.II - Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t ime-se.  Cumpra-se.À s 

providências.Colíder/MT, 30 de julho de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 45029 Nr: 630-37.2009.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 630-37.2009.811.0009 – Código nº. 45029

Despacho
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Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos e comunicações 

necessárias, atentando-se à reforma do decisum em sede recursal, 

conforme se vê nas fls. 229/231 e verso.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107829 Nr: 3076-32.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, QUEBIO DA SILVA ALVES - OAB:Nº 23.544-0

 Autos nº. 3076-32.2017.811.0009 – Código nº. 107829

Despacho

Vistos, etc.

Apresentada resposta acusação pela defesa do acusado, fls. 35/43, foi 

arguida preliminar de ausência de materialidade.

Pois bem.

Quanto a preliminar e os demais argumentos lançados pela defesa na 

resposta acusação, tenho que devem ser analisadas no momento do 

julgamento, posto que demandam uma análise aprofundada das provas até 

aqui produzidas e das que ainda serão produzidas em sede judicial, sob o 

crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo o 

momento oportuno para analisa-los vez que estar-se-ia antecipando o 

mérito.

Assim, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 

397, do CPP, de modo que:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 04 de outubro de 2018, às 

16h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado.

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83487 Nr: 844-86.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHARLEY DE OLIVEIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7534/MT

 Autos nº. 844-86.2013.811.0009 – Código nº. 83487

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que fora extinta a punibilidade do acusado Wharley de 

Oliveira Cabral em virtude de prescrição, conforme sentença de fls. 

141/144, RESTITUA-LHE a fiança prestada à fl. 21, intimando-o para que, 

em 10 dias, informe os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da 

União, devendo, neste caso, a serventia adotar as providências para a 

transferência dos valores.

2. Não sendo o réu encontrado para citação pessoal, desde já, 

DETERMINO a intimação por edital.

3. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 10055 Nr: 5-43.1985.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Autos nº. 5-43.1985.811.0009 – Código nº. 10055

Despacho

Vistos, etc.

Não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Colíder-MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83137 Nr: 499-23.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE PEREIRA DA SILVA, ISAIAS 

BOSSA, JOSIANE APARECIDA BARROSO, PAULO SERGIO DA SILVA, 

MILEIDE XAVIER DE LIMA, MORRES ALBERT NUNES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS DA FACIDER - FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 499-23.2013.811.0009 – Código nº. 83137

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que fora extinta a punibilidade dos acusados em virtude 

de prescrição, conforme sentença de fls. 285/289, RESTITUAM-SE os 

valores constantes às fls. 160/161 aos acusados Isaias Bossa e Paulo 

Sergio da Silva, haja vista não ter prova de sua origem ilícita, intimando-os 

para que, em 10 dias, informem os dados bancários necessários ao 

levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, a 

perda em favor da União, devendo, neste caso, a serventia adotar as 

providências para a transferência dos valores.

2. Não sendo os réus encontrados para citação pessoal, desde já, 

DETERMINO a intimação por edital.

3. Quanto aos objetos de fls. 271, DESTRUA-SE haja vista serem 

normalmente utilizados em crimes de tráfico de drogas.

4. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111225 Nr: 1226-06.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1226-06.2018.811.0009 – Código nº. 111225

Despacho
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Vistos, etc.

1. Com razão a Defensora Pública em sua manifestação de fl. 129, pois, 

analisando os autos verifica-se que os documentos amealhados às fls. 

49/60, não diz respeito aos fatos debatidos nestes, tampouco envolvem o 

réu deste processo.

Assim, acolho a manifestação supramencionada e, por conseguinte, 

DETERMINO o desentranhamento dos documentos de fls. 49/60, e entrega 

a autoridade policial conforme requerido pelo MPE (fls. 131/132).

2. Após, torne os autos à Defensoria Pública para as derradeiras 

alegações.

 Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 31 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112551 Nr: 2000-36.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, TAUANI DA 

SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Assim, inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, 

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, devendo os acusados 

serem CITADOS e INTIMADOS para a audiência de instrução e julgamento 

que designo para o dia 03 de setembro de 2018 às 15h00min.Por 

conseguinte:a) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso; b) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa dos acusados;c) 

REQUISITE-SE a condução dos réus para a solenidade aprazada por 

tratar-se de réu preso.d)Em relação aos requerimentos formulados pelo 

Ministério Público na cota, INDEFIRO apenas o pedido do item II, vez que o 

referido órgão dispõe de meios próprios para tais requisições e não 

comprovou a impossibilidade de fazê-las, o que faço com fundamento no 

artigo 129, da CF/88, artigo 26 da Lei 8.625/93 e do artigo 1.373, inciso II 

da CNGC/MT.e)Conforme exige o artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, 

determino a comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e, sendo o caso, a delegacia de policia de onde 

se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Cr iminais (SINIC);Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 30 de 

julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CONTENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000648-60.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: CELIA CONTENTE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO PAN S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 13659944), no prazo 

legal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE DE OLIVEIRA VITORIANO GROSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001274-45.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MEDEIROS 

MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME REPRESENTANTE: DOMINGOS 

BRUNO FROIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: LARISSE DE OLIVEIRA 

VITORIANO GROSS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 18 de 

setembro de 2018 às 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LIMA PALHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE ASSIS ALVES (REQUERIDO)

JUNIOR CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000113-97.2018.8.11.0009 Parte Autora: GISELE LIMA PALHOTO Parte 

Ré: BRUNO ASSIS ALVES Parte Ré: JÚNIOR CESAR DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da requerente, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 20 de 

setembro de 2018 às 14h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de 

julho de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO DONIZETE ROSSETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001266-68.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: ROMILDO DONIZETE 

ROSSETO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 13 de 

setembro de 2018 às 15h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FERNANDA DE LACERDA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001265-83.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: PAULA FERNANDA DE 

LACERDA SOARES FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 13 de 

setembro de 2018 às 15h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ZANETTI PAPINI (REQUERIDO)

RAFAELA ZANETTI PAPINI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001256-24.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: RAFAEL ALVES 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: RAFAELA ZANETTI PAPINI - ME, 

RAFAELA ZANETTI PAPINI FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 

13 de setembro de 2018 às 14h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CUSTODIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001264-98.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: RENATA CUSTODIO DE 

LIMA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer 

à audiência de conciliação designada para o o dia 13 de setembro de 2018 

às 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 27 de julho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE FATIMA MOLINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001275-30.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MEDEIROS 

MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME REPRESENTANTE: DOMINGOS 

BRUNO FROIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ELIANA DE FATIMA 

MOLINA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 18 de 

setembro de 2018 às 15h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000784-23.2018.8.11.0009; REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME REQUERIDO: ANA PAULA LEMES DE SOUZA INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 25 de Setembro de 2018 às 14h00min., 
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acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDER LUCIO FERREIRA JARDIM (REQUERIDO)

GABRIELI RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000791-15.2018.8.11.0009; . REQUERENTE: BOSSA 

DROGARIA LTDA - ME REQUERIDO: VANDER LUCIO FERREIRA JARDIM, 

GABRIELI RAMOS INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 25 de 

Setembro de 2018 às 15h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DARRYELLI CLARO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000361-97.2017.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDA DARRYELLI 

CLARO GOMES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 18 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DARRYELLI CLARO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000361-97.2017.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDA DARRYELLI 

CLARO GOMES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 18 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEILTO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000804-14.2018.8.11.0009; REQUERENTE: SUPREFOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: DEILTO FERREIRA DA SILVA 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 27 de Setembro de 2018 às 

14h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO MIRANDA MENAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001151-81.2017.8.11.0009. REQUERENTE: RAMAO MIRANDA MENAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ante o teor da petição acostada pela parte exequente, intime-se a 

parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem 

como requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. Colíder, 24 de julho 
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de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEONIR CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO BRITO OAB - SP208256 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1001017-54.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: PEDRO LEONIR CAMARGO Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIVERSO ONLINE S/A . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 14278164), no prazo 

legal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MERGULHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000516-66.2018.8.11.0009 Parte Autora: VANDERLEI MERGULHÃO Parte 

Ré: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 15h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000993-89.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ALEXANDRE ROOS 

REQUERIDO: ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38, “caput”, da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação monitória distribuída 

perante o Juizado Especial Cível, cujo procedimento é especial. Dispõe o 

Enunciado nº 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.” Com efeito, o rito 

previsto para a ação monitória é incompatível com o procedimento do 

Juizado Especial Cível, razão pela qual este Juízo é incompetente para 

processar e julgar a causa. Nesse sentir, a jurisprudência da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: “SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 

46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é 

incompetente para o julgamento de ação monitória, porquanto esta possui 

rito próprio incompatível com o do Juizado. A propósito: "RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, 

DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". (Recurso Cível Nº 71003657418, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 26/02/2013); "RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. Não é competente o Juizado 

Especial para o processamento da ação monitória, uma vez que esta 

possui rito próprio incompatível com o do Juizado. Jurisprudência 

dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO". (Recurso 

Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/06/2012). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar 

o presente feito, na dicção do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c.c. o 

Enunciado nº 8 do FONAJE, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas 

baixas. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 31 de julho de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000992-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ALEXANDRE ROOS 

REQUERIDO: AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38, “caput”, da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação 

monitória distribuída perante o Juizado Especial Cível, cujo procedimento é 

especial. Dispõe o Enunciado nº 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais.” Com efeito, o rito previsto para a ação monitória é incompatível 

com o procedimento do Juizado Especial Cível, razão pela qual este Juízo 

é incompetente para processar e julgar a causa. Nesse sentir, a 

jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: “SÚMULA 

DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O 

PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA. O 

Juizado Especial é incompetente para o julgamento de ação monitória, 

porquanto esta possui rito próprio incompatível com o do Juizado. A 

propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E 

PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 

51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". (Recurso Cível Nº 

71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013); "RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. Não é competente o 

Juizado Especial para o processamento da ação monitória, uma vez que 
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esta possui rito próprio incompatível com o do Juizado. Jurisprudência 

dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO". (Recurso 

Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/06/2012). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar 

o presente feito, na dicção do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c.c. o 

Enunciado nº 8 do FONAJE, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas 

baixas. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 31 de julho de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA LITA ISRAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO)

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000348-64.2018.8.11.0009. REQUERENTE: IVANA LITA ISRAEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

comprovantes acostados pela parte executada, a parte exequente deu-se 

por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 24 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON LUCAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000338-20.2018.8.11.0009. REQUERENTE: WELITON LUCAS DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

comprovantes acostados pela parte executada, a parte exequente deu-se 

por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 24 de julho de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 60/2018

 O Excelentíssimo Senhor ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, 

Juiz de Direito da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA Comarca de 

Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

 CONSIDERANDO o disposto no ART. 7º, parte final, da Seção 2, do 

Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que determina ao Juiz competente que 

realize correição nas delegacias de polícia e unidades prisionais sob sua 

jurisdição;

 RESOLVE:

 Artigo 1º - Designar o dia 15/08/2018 para Correição na Delegacia de 

Polícia de Comodoro, a partir das 08:00 horas.

Artigo 2º - Designar o dia 15/08/2018 para Correição no Presídio de 

Comodoro, a partir das 13:00 horas.

ARTIGO 3º - Designar o servidor FLAVIO VIOLATO BENTEO, mat. 34885, 

para secretariar os trabalhos correicionais;

ARTIGO 4º - Determinar aos senhores Diretor da Cadeia e Casa do 

Albergado e Delegado de Polícia responsável pela Delegacia local que 

permaneçam em seus postos nos dias das correições, para que forneçam 

ao Juiz Corregedor os esclarecimentos necessários à realização dos 

serviços correicionais.

ARTIGO 5º - Convocar o Representante do Ministério Público, advogados 

e membros da comunidade para, querendo, acompanharem os trabalhos 

de Correição, oportunidade em que qualquer pessoa poderá apresentar, 

por escrito, reclamações ou sugestões que se relacionem ao serviço 

judiciário desta Comarca.

 ARTIGO 6º - Comunique-se aos Senhores Delegado de Polícia e Diretor da 

Cadeia Pública e Casa do Albergado local, enviando-se cópia para ser 

afixada em local visível.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12479 Nr: 558-12.2004.811.0046

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID KERKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Trata-se de ação penal em que foi concedida a suspensão condicional do 
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processo ao denunciado pelo prazo de 04 anos, tendo como condições a 

obtenção de licença ambiental e composição do dano ambiental, conforme 

consta às fls. 135.

Entretanto, verifica-se que o acusado não comprovou, até o presente 

momento, o cumprimento das aludidas condições.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela designação de 

audiência de justificação.

Defiro o pedido do Ministério Público e designo para o dia 25 de setembro 

de 2018 às 14h00min a audiência para justificação do não cumprimento da 

medida.

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

 Intime-se o denunciado para que compareça acompanhado do seu 

advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 07 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Réu a ser intimado:

 DAVID KERKHOFF, podendo ser localizado na Fazenda São Matias, na 

cidade de Comodoro/MT;

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122562 Nr: 3181-58.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA PEREIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121112 Nr: 2528-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da petição juntada na ref. 17 no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64558 Nr: 2724-02.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERONIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, requerendo que junte cópias nos 

autos do resumo da inicial para expedição de Edital de Citação conforme 

solicitado, encaminhado no seguinte e-mail: com.1vara@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75036 Nr: 1178-38.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO RIBEIRO FILHO, TEREZINHA DE JESUS 

GOMES RIBEIRO, AGRO PECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL CAARAPO 

S A, MARCELO AVALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo.

 Decorrido o prazo, intime-se para manifestar-se, mediante carga dos 

autos, no prazo de 10 dias.

Determino o cumprimento do item 6 do despacho retro (fls. 384) ou que 

seja certificado o cumprimento, caso já tenha sido cumprido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72287 Nr: 29-07.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F G TRANSPORTADORA LTDA - ME, NELSI 

CORREA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111646 Nr: 6000-02.2017.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE AGUIAR ARAUJO, DIONES PIMENTA BENTO, 

MARCELO PIMENTA BENTO, PATRÍCIA PIMENTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em nome do causídico.

Intime-se o patrono para informar seus dados bancários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99276 Nr: 551-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 
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Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PIZZA COMODORO LTDA, 

GILBERTO JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora no sistema RENAJUD.

Importante ressaltar que a parte adversa foi citada por edital e ainda não 

foi oportunizada sua defesa por meio da Defensoria Pública Estadual.

Ademais, cumpre esclarecer que este é utilizado para a realização de 

bloqueio de veículos cadastrados em nome do executado, sendo 

necessário que o credor proceda com as diligências para realizar buscas 

perante o DETRAN ou cartório de registro de imóveis previamente ao 

pedido de penhora.

Ante o exposto, indefiro o pedido retro.

Indique o credor bens passíveis à penhora no prazo legal, sob pena de 

suspensão do feito com base no art. 921 do CPC.

No mais, aguarde-se a chegada de Defensor nesta Comarca para 

remessa do presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70629 Nr: 3321-34.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708 A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online via BACENJUD.

 Intimada a parte autora para juntar o valor atualizado, a fim de dar 

cumprimento ao disposto no art. 798, I, “b”, do CPC, mais uma vez 

manifestou SEM JUNTAR nos autos a planilha de cálculos.

Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do CPC) para posteriormente 

ser deliberado sobre a realização ou não da penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119503 Nr: 1770-77.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VALTER RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SÉRGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:MT/8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para manifestar acerca 

da Impugnação apresentada no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117875 Nr: 1092-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NUNES DE FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Junto aos autos o resultado da consulta no CAGED.

Intime-se a parte autora para que se manifeste solicitando o que entender 

pertinente vez que a consulta não foi frutífera.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100707 Nr: 1236-70.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA AMORIM GAUDENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação da Requerida de cumprimento de decisão 

judicial (fls. 100/101), razão assiste à parte autora.

Liberem-se os valores constantes nestes autos.

Intime-se a parte autora para que tenha ciência da liberação dos valores 

depositados.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34271 Nr: 2456-50.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para retirar nesta secretaria, no prazo de 05 (cinco) 

dias a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de promover 

a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, comprovar nos 

autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107317 Nr: 4173-53.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RUBIA LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o pedido inicial tratou de medicamento 

a ser consumido durante a gestação da Requerente, bem como até 10 

dias após o parto.

Tendo em vista que entre a propositura da ação, quando a Autora contava 

13 semanas de gestação, e a presente data já transcorreu o período de 

um ano, tenho que o feito deve ser extinto ante a ausência de interesse 

em sua continuidade.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

Vl – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Decido.

 Isto posto, ante a perda superveniente do interesse, declaro extinto, sem 

resolução de mérito, os presentes autos.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ciência ao MPE.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13728 Nr: 1630-34.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAUL ZUCATTO, MARIA PERETTI ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELVINO CASSOL., ANA CASSOL, ADILAR 

CASSOL, CLAUDEMIR CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - OAB:19.996-A/MT, 

ELIANE CAMARGO - OAB:23187-B, PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

1 – Tendo em vista a interposição do recurso de apelação, intime-se a 

parte recorrida para que apresente as contrarrazões.

2 - Após, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31751 Nr: 2727-93.2009.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE, JULIANO LEOMAR NICHELE, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE, ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN CABRAL, SANDRA CAROLINA 

CABRAL, JACOB MANOEL GAYOSO E ALMEIDA FILHO, VANISA 

SANTIAGO GAYOSO E ALMEIDA, EDER MIRANDA LEMOS, MARIA DAS 

GRAÇAS SILVA LEMOS, ADEMIR LUIZ ZANELLA, JOSE CARLOS 

LOUREIRO LEGEY, CLAUDIO PATRONE MONTEIRO DE BARROS, THAMAR 

MONTEIRO DE BARROS, FERNANDO PAULO RIBEIRO MOSTADEIRO, 

MARIA IZABEL MILLETTO MOSTADEIRO, GERVASIO ZANELLA, DIANA 

JEREISSATI LEGEY, MARILEI FÁTIMA VICENTINI COMIRAN, NADIR CIRO 

COMIRAN, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO 

JURUENA IX, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

ALTO JURUENA IV, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

LAGOA PERDIDA, FAZENDA SAN LADISLAU - USIMAT DESTILARIA DE 

ALCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, com relação à 

certidão e fls. 196 e correspondências devolvidas de fls. 199 e 200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28846 Nr: 2901-39.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ERIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Fazenda Pública devidamente intimada a manifestar-se no feito, 

permaneceu inerte consoante à retro certidão.

Determino a suspensão do feito com fulcro no artigo 40 da Lei 6.830.

Ciência ao ente público acerca da presente decisão, mediante remessa 

dos autos, após arquivem-se o feito sem baixa no distribuidor, mas os 

excluindo do relatório de estatística forense.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, intime-se a Fazenda Pública para 

que se manifeste em 15 dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77017 Nr: 1969-07.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUES WILTON DE ARAÚJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANDRIA APARECIDA 

FANTUCI ARAUJO PEREIRA - OAB:5910/RO

 VISTOS, ETC.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

Jacques Wilton de Araújo Pereira, a qual foi devidamente recebida.

Citado o réu apresentou resposta escrita à acusação, nos termos do art. 

396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Quanto a preliminar arguida pela defesa, verifico que esta se confunde 

com o mérito da causa, de modo que serão aferidas em momento 

oportuno, no decorrer da instrução processual ou por ocasião da prolação 

da sentença.

Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

20 de agosto de 2018 às 13h30min, oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Expeça carta precatória para oitiva das testemunhas/vítima que residem 

em comarcas diversas, cujo prazo para cumprimento fixo em 60 

(sessenta) dias.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da carta 

precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 1.363 

da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO FOR.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Intime-se o réu pessoalmente, bem como o seu Defensor mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119836 Nr: 1896-30.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Jose Ferreira de Oliveira ajuíza a presente Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, o autor 

deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob pena de 

perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 2º e 3º, 
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do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 13h45min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110240 Nr: 5385-12.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDA RODRIGUES GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON LESMO MELO GALEANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 VISTOS, ETC.

De proêmio, deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista 

que o requerido manifestou o desinteresse em realização de acordo.

Ademais, superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Após, autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86860 Nr: 1173-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC VON WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PACELI MONTEIRO 

- OAB:42566

 VISTOS, ETC.

Diante da possibilidade de conciliação entre as partes, por se tratar de 

direito disponível, bem como tendo em vista a nova sistemática do Novo 

CPC, que privilegia a solução consensual dos litígios, ainda, com 

fundamento no poder-dever que me é conferido, com fulcro no art. 139, V 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 31 de agosto de 

2018, às 14h00min, a ser realizada no Núcleo de Solução de Conflitos 

desta Comarca.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte, nos 

termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição 

apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada no centro de 

conciliação. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes 

autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se o requerido e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122310 Nr: 3072-44.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADILSON DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia da Costa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Considerando petição de Ref. 15, redesigno audiência de conciliação para 

o dia 03 de setembro de 2018, às 10h00min.

Ciência às partes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107352 Nr: 4195-14.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por JHONYS 

MICHAEL GOES neste ato representada por sua genitora Tania Mara dos 

Santos em face de JOÃO DANTAS DE GOES todos devidamente 

qualificados.

 Após a citação do executado, a exequente informou que houve o 

pagamento do débito por aquele, fls. 35/36.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objeto dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Face ao trabalho executado pelo Dr. André Antonio Weschenfelder 

nomeado como CURADOR ESPECIAL, arbitro honorários advocatícios em 

favor do mesmo no valor de 1 URH, devendo tal valor ser pago pelo 

Estado de Mato Grosso, através de seus canais competentes, nos termos 

da Lei n. 8.906/94.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123154 Nr: 3413-70.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA COSTA, BEATRIZ 

SAMARA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Vistos, etc.Em relação ao Pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulado pela defesa do réu Marcelo de Souza Costa, não se olvidando 

das teses levantadas pelo acusado, tem-se que os fatos apurados neste 

feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da sua 

segregação cautelar do acusado. Com efeito, resta ainda latente a 

presença do “fumus boni juris”, estampada na existência de fortes indícios 

da materialidade e autoria delitiva por parte do indiciado, de modo que 

estou convicto de que a manutenção de sua prisão é medida que se 

impõe.Sobre o tema dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal: “Art. 

312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou 

para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria.”Os motivos ensejadores 

da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de 

forma que dão azo à manutenção provisória do acusado no cárcere.A 

base fática sobre a qual rendeu ensejo à decretação da prisão provisória 

do indiciado, sob o pretexto de garantir a ordem pública - notadamente 
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diante da gravidade em concreto da conduta e mormente frente a 

reincidência específica do indiciado - até o presente momento, manteve-se 

íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do 

contexto fático subsequente, isso porque a instrução processual não se 

findou, sendo que também não há que se falar em substituição por 

medidas cautelares diversas da prisão, pelos mesmos motivos.Isso posto, 

ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da 

segregação cautelar do acusado, não havendo qualquer modificação 

fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva 

até hoje, INDEFIRO o pleito de Revogação da Prisão Preventiva formulado 

pelo acusado, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi 

lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que 

decretou a segregação cautelar.No mais, cumpra-se na íntegra a decisão 

retro.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110240 Nr: 5385-12.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDA RODRIGUES GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON LESMO MELO GALEANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Tendo em vista o teor do despacho acostado nos autos na ref: 27, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida a 

fim de que tenha ciência daquela, e, caso queira, especifique as provas 

que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 dias. Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio da celeridade processual 

intimem-se as partes para que caso queiram apresentem perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. Por 

fim, tendo em vista a parte requerente ser assistida da Defensoria Pública, 

deixo o presente feito em escaninho próprio, qual seja, "aguardando carga 

para a Defensoria Pública".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99698 Nr: 720-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO PAZ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOIR GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO FAGUNDES 

JUNIOR - OAB:314627

 VISTOS, ETC.

 Tendo em vista que houve impugnação da parte requerente quanto aos 

honorários cobrados pelo expert, intimem-se o perito nomeado nestes 

autos para que caso queira no prazo de 10 (dez) dias apresente nova 

proposta de honorários.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120407 Nr: 2215-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 Fica a parte autora intimada a querendo apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120407 Nr: 2215-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 Na oportunidade, ficam as partes intimadas a, querendo antecipar a 

audiência de conciliação já aprazada, efetuar o agendamento junto ao 

CEJUSCC, oportunidade em que deverão comparecer espontaneamente e 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72564 Nr: 149-50.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Após, autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70117 Nr: 3077-08.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FIALHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 (...)Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.Não há 

causa especial ou geral de diminuição ou aumento de pena, pelo que 

CONDENO O RÉU À PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO 

E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Tendo em vista a situação econômico-financeira 

do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, que será corrigido 

monetariamente na ocasião oportuna.O regime inicial para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade será o aberto, na forma do disposto no art. 

33, caput, e seus §§ 2º e 3º do Código Penal.Cabível, in casu, a 

SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, 

nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser 

suficiente à repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos 

objetivos e subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE aplicada ao acusado por 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE 

DIREITO, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo 

prazo da pena privativa de liberdade, em entidade a ser definida pelo Juízo 

das Execuções Criminais, a quem caberá, também, a fiscalização do 

cumprimento da medida, bem como 1 (uma) prestação pecuniária que fixo 

no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.Fica o réu 
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advertido de que no caso de descumprimento injustificado das restrições 

impostas, as penas restritivas de direitos serão convertidas em privativa 

de liberdade, conforme disposto no § 4º, do artigo 44 do Código Penal, 

com seu recolhimento à prisão.Considerando a substituição da pena 

privativa de liberdade, não há falar em sursis (artigo 77, inciso III, do 

Código Penal). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70140 Nr: 3085-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA, JOSE CARLOS 

DA COSTA OLIVEIRA, ALYSON CLEYTON RAMOS, TIAGO BORGES 

GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:2.301-A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172

 Ante o exposto, não comprovada a materialidade do crime de tortura 

descrito na peça inicial, DESCLASSIFICO a imputação dirigida aos 

acusados na exordial de fls. 01/05, para tê-los como incursos nas penas 

do art. 209, do Código Penal Militar, determinando, consequentemente, a 

remessa dos autos ao juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça 

Militar da Comarca de Cuiabá.Intime-se a vítima pessoalmente dos termos 

da presente sentença, nos termos do art. 201, § 2o do CPP (O ofendido 

será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do 

acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e 

respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem).Transitada em 

julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95720 Nr: 4683-03.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor, 

não havendo resposta nomeio como curadora especial a douta advogada 

Elisangela Azeredo da Silva OAB 16.670, devendo a mesma ser intimada 

pessoalmente da presente nomeação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 30 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68660 Nr: 2018-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MONTANARI DE ARAÚJO, 

ROSEMEIRE MONTEIRO PAULINO, SAULO ORTEGA TISOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT, SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA - OAB:3186/RO

 VISTOS, ETC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 

2018, às 16h20min.

Intime-se a testemunha Antônio Moizes da Silva no endereço declinado 

pelo Ministério Público em Ref. 79.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64362 Nr: 2535-24.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE BENITES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Considerando a manifestação de fls. 149, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018, às 16h30min.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121949 Nr: 2925-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerente, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico para o fim, de manifestar-se quanto à ref. 8, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78376 Nr: 2514-77.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIA DE ALMEIDA ELOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CRISTIANO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 SENTENÇA

VISTOS, ETC.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes Natalicia 

de Almeida Eloy e David Cristiano Riberio pretendem obter a chancela 

judicial da referida avença, em face da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38793 Nr: 3491-11.2011.811.0046
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação das partes do 

inteiro teor da da decisão de fls. 174, abaixo transcrita:

"VISTOS ETC.,

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário."

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121108 Nr: 2526-86.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Aguiar Peixoto, Diones Miranda de 

Carvalho, Adriana Oliveira Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 12, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquele, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81442 Nr: 3687-39.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNAEXPRESS TRANSPORTADORA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o requerido não foi localizado, ref. 17, defiro o pedido 

retro.

Nessa senda, DETERMINO a citação por edital do réu, com prazo de 15 

(quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.

Transcorrido o prazo legal, não havendo manifestação, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva OAB 17.408, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da 

presente nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80869 Nr: 3498-61.2015.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonacir Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SAMPAIO SOUZA - 

OAB:15102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71397 Nr: 3646-09.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENITO MUDESTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 VISTOS, ETC.

Intime-se o denunciado, mediante publicação no diário da justiça eletrônico 

para o fim, de manifestar-se quanto à ref. 236, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100412 Nr: 1080-82.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido ministerial, intime-se o requerido para que compareça no 

escritório do advogado nomeado, no prazo de 05 (cinco) dias, para que o 

mesmo apresente defesa de mérito no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor, 

não havendo resposta nomeio como curador especial para que patrocine 

os interesses dos menores o douto advogado Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota OAB 11.343, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente 

da presente nomeação.

Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro/MT, 31 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 587 de 1001



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75731 Nr: 1465-98.2015.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC, TMCDS, TMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FLÁVIO DE OLIVEIRA - 

OAB:346987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANE VAZ RAIZER 

THOMAZI - OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos, Etc.

Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos, 

ademais, intime-se a parte autora, caso queira, apresentar impugnação a 

contestação.

Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado a depender do caso.

Às providências.

Comodoro-MT, 31 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73334 Nr: 443-05.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY BONMANN LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista a concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref. 92 pelo requerente, devendo ser expedido RPV ou 

precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89900 Nr: 2176-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JÚLIO KRIGNL, JUSSARA REBELLO 

FLORES KRIGNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCINEIA BISI - OAB:59743

 VISTOS, ETC.

Certifique-se se o trânsito em julgado da sentença de ref. 38.

Transcorrido o prazo não sendo requerido o cumprimento de sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71773 Nr: 3774-29.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PARZIANELLO, EVANIO EUGÊNIO 

PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS AGRICOLAS, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:16819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549/DF, ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, ANTÔNIO PEDRO DA SILVA MACHADO - 

OAB:1739-A, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:MT/8.521, 

Claudinéia Santos Pereira - OAB:22376/GO, Daniele de Faria Ribeiro 

Gonzaga - OAB:36528/GO, Dariel Elias de Souza - OAB:11945-B/MT, 

Fabiane Gomes Pereira - OAB:30485/GO, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, Gracielle de Almeida Campos - OAB:10847/MT, Haroldo 

Ferraz Araújo - OAB:25395/GO, Helenise Sesti Reghelin - 

OAB:57752/RS, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, Luana de Almeida e Almeida Barros - 

OAB:7381/MT, Lucimer Coelho de Freitas - OAB:30485/GO, Luiz 

Carlos Cáceres - OAB:26822-B/PR, NAGIB KRUGER - OAB:OAB/MT 

4419, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, Otávio Pereira de Souza 

- OAB:33704/GO, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAM 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928-MT

 VISTOS, ETC.

Expeça-se carta precatória no endereço informado pela defesa para oitiva 

da testemunha, com prazo de 30 (trinta) dias.

Ademais, intimem-se as partes para apresentarem razões finais escritas, 

em prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, nos moldes do §2°, do art. 364, 

CPC.

Após, voltem-me concluso para sentença.

Intime-se.

Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 185598

Numeração Única: 1001696-17.2018.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA

Advogado(s): -

Requerido: JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO CALDIM

LAURA RIBEIRO DA SILVA

WADSON MARCONDES CALDIM

 Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Jaciara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 23/08/2018 às 15:00

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001681-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)
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ANTONIO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001748-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO APARECIDO DIAS (AUTOR)

LUCIMAR MARTINS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA - E 

SEUS SUCESSORES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que ordem da MM Juiza 

determinou que a parte requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial, sob pena de indeferimento da inicial. 

JACIARA, 31 de julho de 2018. JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM AEROPORTO II, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001504-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001504-84.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EZIQUIEL FERREIRA 

Vistos etc. Verifica-se dos documentos anexos à petição inicial que a 

parte autora expediu notificação extrajudicial a endereço incompleto da 

parte requerida, eis que não constou o número da residência, restando 

ausente, portanto, a comprovação da mora do devedor. Dessa forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos 

comprovante de notificação extrajudicial válido, sob pena de indeferimento 

da petição inical (Art. 321, parágrafo único do CPC). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 31 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001621-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DE SOUZA MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001621-75.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANGELO DE SOUZA MORAIS Vistos etc. 

Conforme se observa da petição inicial, verifica-se que a parte autora 

deixou de comprovar a mora da parte ré, tendo em vista que o AR 

expedido ao devedor consta com a informação “Não existe o número”, não 

tendo sido esgotados os meios de localização do devedor e, assim, não 

há comprovação da constituição da parte requerida em mora. É o 

entendimento do E. TJMT: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação 

extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora.A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos documentos comprovatórios de notificação 

extrajudicial válidos, sob pena de extinção do processo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautels de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 31 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88319 Nr: 544-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON DE JESUS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1592 Nr: 162-56.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48394 Nr: 36-15.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86120 Nr: 5213-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, ANTÔNIO 

CARLOS FELITO, ANTÔNIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI 

FELITO, COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, bem como, anexar o termo de 

acordo, conforme informado no petitório.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 3304-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS COELHO & BOMFIM DOS SANTOS 

LTDA, MICHELLE DOS SANTOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93795 Nr: 3224-40.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o embargante para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, bem como, anexar o termo de 

acordo conforme informado no petitório.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101211 Nr: 6722-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA ASSUNÇÃO DA ROCHA, NATHÁLIA SILVA 

ROCHA, JANETE SILVA ROCHA, Ivan Nilson da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VINICIUS DE MORAES - 

OAB:19046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do Art. 98 do CPC.

Detrai-se dos documentos colacionados à inicial que os demandantes 

anexaram declarações de endereço de pessoas diversas, bem como, 

deixaram de atribuir valor à causa.

Assim, promovam os requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

atribuição do valor à causa e a anexação de comprovantes de endereço 

correspondentes à cada autor, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23277 Nr: 2106-78.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas de bens 

passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD.

Tendo a exequente comprovado o esgotamento de todos os meios 

possíveis de localização de bens da parte executada, verifico que o pleito 

merece deferimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014)”.

Com efeito, junto aos autos cópias das declarações de imposto de renda 

do (s) executado (s).
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Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para manifestar 

acerca dos documentos juntados, em 15 (quinze) dias.

Restando infrutífera, intime-se a exequente para requerer o que de direito, 

no mesmo prazo, sob pena arquivamento do feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 805 Nr: 49-73.1996.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FIRMINO DA SILVA, ELIAS DEGASPERY 

SILVA., LUIZ SACARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, ante a ausência de indicação de bens do devedor, SUSPENDO a 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33045 Nr: 610-09.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRM, FRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas de bens 

passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD.

Tendo a exequente comprovado o esgotamento de todos os meios 

possíveis de localização de bens da parte executada, verifico que o pleito 

merece deferimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014)”.

Com efeito, junto aos autos cópias das declarações de imposto de renda 

do (s) executado (s).

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para manifestar 

acerca dos documentos juntados, em 15 (quinze) dias.

Restando infrutífera, intime-se a exequente para requerer o que de direito, 

no mesmo prazo, sob pena arquivamento do feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21095 Nr: 2719-35.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRG, MRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:5351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas de bens 

passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD.

Tendo a exequente comprovado o esgotamento de todos os meios 

possíveis de localização de bens da parte executada, verifico que o pleito 

merece deferimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014)”.

Com efeito, junto aos autos cópias das declarações de imposto de renda 

do (s) executado (s).

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.
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Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para manifestar 

acerca dos documentos juntados, em 15 (quinze) dias.

Restando infrutífera, intime-se a exequente para requerer o que de direito, 

no mesmo prazo, sob pena arquivamento do feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100557 Nr: 6439-24.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Diante do exposto, com fundamento no que dispõe p art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulados por 

MARIA DOS REIS FERREIRA LIMA para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) a conceder o benefício de pensão por morte na base 

na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

data do requerimento administrativo (DIB em 16/12/2016) e data de início 

de pagamento na data desta sentença (DIP 30/07/2018).CONDENO ainda o 

INSS ao pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde o dia 

do requerimento administrativo e a data da presente sentença.Os juros de 

mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 

do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). ...Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26658 Nr: 100-30.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPERCIO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 185196 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 05/11/2018 às 14hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4619 Nr: 251-45.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SACARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57549 Nr: 1772-97.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS&CL-E, EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas de bens 

passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD.

Tendo a exequente comprovado o esgotamento de todos os meios 

possíveis de localização de bens da parte executada, verifico que o pleito 

merece deferimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014)”.

Com efeito, junto aos autos cópias das declarações de imposto de renda 

do (s) executado (s).

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para manifestar 

acerca dos documentos juntados, em 15 (quinze) dias.

Restando infrutífera, intime-se a exequente para requerer o que de direito, 

no mesmo prazo, sob pena arquivamento do feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1049 Nr: 26-93.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL PISSOLATO PAULINO 

DOURADO, JOAQUIM CAMPOS DOURADO, DOMINGOS ROSA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26804 Nr: 279-61.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DOURADO PESCADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 24/10/2018, às 10h:00min, que se realizará nas 

dependências do Fórum desta Comarca da jaciara - MT, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus assistentes técnicos, caso 

tenham indicado, bem como a parte autora de posse de seus exames 

médicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49002 Nr: 710-90.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO OLTRAMARI GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029 - SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o certificado retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, 

indicar nos autos os dados necessários (conta, agência, banco, 

favorecido, CPF/CNPJ, etc...), para efetivo levantamento dos valores 

penhorados/depositados nos autos, conforme estipulado na Sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001723-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001723-97.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA RÉU: DOUGLAS DE TAL Vistos e 

examinados. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de 

concessão de liminar, ajuizada por MARQUES SEMEÃO DE OLIVEIRA em 

desfavor de DOUGLAS DE TAL, ambos qualificados nos autos. Alega o 

autor ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel residencial situado 

nesta cidade, na Rua R4, Lote 10, Quadra 16 do Bairro Flamboyant, 

adquirido mediante contrato de compra e venda, bem como por escritura 

pública, lavrados respectivamente em 04 abril e 08 de maio de 2018, 

ocasião em que houve também a entrega das chaves do aludido imóvel. 

Diz que o imóvel é novo e fora financiado pela linha de crédito “Minha Casa 

Minha Vida”, e por ser novo e ainda não possuir muros, tinha a intenção 

de se mudar para este somente em junho de 2018, tendo, inclusive, 

diligenciado a limpeza no entorno da casa bem como de seu interior. 

Entretanto, assevera que no dia 08 de maio ficou sabendo por terceiros de 

que havia uma pessoa morando em seu imóvel, e ao se dirigir até ao 

imóvel constatou que realmente lá havia um invasor (que se identificou 

como sendo Douglas), que se negou a devolver o bem, razão pela qual o 

Autor se dirigiu até a Delegacia de Polícia e confeccionou o boletim de 

ocorrência. Ao final requereu fosse deferida a medida liminar, com a 

consequente expedição de mandado de reintegração de posse em favor 

do Autor, no imóvel situado na Rua R4, Lote 10, Quadra 16 do Bairro 

Flamboyant, nesta Cidade de Jaciara/MT. No Id 14401840 foi determinada a 

emenda à inicial, para que juntasse documentos que comprovassem a 

hipossuficiência alegada, o que foi cumprido nos Ids 14424975 e 

14424980. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. 

Primeiramente, defiro o pedido de concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Pois bem. Dispõem os Arts. 558, 560, 561 e 562, 

todos do NCPC, “in verbis”: “Art. 558. Regem o procedimento de 

manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste 

Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou 

do esbulho afirmado na petição inicial.” Art. 560. O possuidor tem direito a 

ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de 

esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação 

ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - 

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição 

inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição 

do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, 

determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu 

para comparecer à audiência que for designada. Em se tratando de ação 

proposta dentro de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial (Art. 

558, caput, 2.ª parte, do NCPC), observa-se o procedimento especial 

possessório previsto nos Arts. 560 e ss. do NCPC, hipótese em que, 

demonstrada a presença dos requisitos indicados no Art. 559 do 

CPC/2015, autoriza-se a concessão de liminar (cf. art. 560 do Código), 

independentemente da demonstração da urgência. A propósito, sobre a 

lesão à posse, o autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 

560, do NCPC, notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil 

Comentado {livro eletrônico}, Com Remissões e Notas Comparativas ao 

CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil Comentado, 

reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista dos 

Tribunais, p. 566, ensina: “Posse: turbação e esbulho, manutenção e 

reintegração. A lesão à posse pode se dar pela turbação ou pelo esbulho, 

a que correspondem a manutenção ou reintegração de posse. Enquanto 

no esbulho há a perda total ou parcial, na turbação frustra-se o exercício 

normal da posse. Na turbação da posse há mais que mera ameaça (o que 

justificaria o interdito proibitório, cf. art. 565 do CPC/2015), mas não chega 

a haver a perda da posse (cf. o que escrevemos em Código Civil 

comentado cit., escrito em coautoria com Fábio Caldas de Araújo, 

comentário aos arts. 1.210 e ss. do CC/2002; para exame aprofundado do 

tema, cf. Fábio Caldas de Araújo, Posse, cit., passim). Sobre a 

`fungibilidade´ da tutela possessória, cf. comentário ao art. 554 do 

CPC/2015.(destaquei) Assim é que, os documentos acostados aos autos, 

evidenciam a posse da parte autora sobre o imóvel urbano situado na Rua 

R4, Lote 10, Quadra 16 do Bairro Flamboyant, neste Município de 

Jaciara/MT - notadamente o “Contrato de Compra e Venda de Imóvel, 

Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no Sistema Financeiro de 

Habitação – Carta de Crédito Individual FGTS/Programa Minha Casa Minha 

Vida – CCFGTS/PMCMV – SFH com utilização do FGTS do devedor”, 

entabulado entre o autor e a Caixa Econômica Federal, bem como a 

Matrícula nº. R4/13.223, do RGI local, datada de 08/05/2018, os anexos 

fotográficos e o Boletim de Ocorrência. Alega o autor que o imóvel objeto 

da presente lide fora financiado pela linha de crédito “Minha Casa Minha 

Vida”, adquirido mediante contrato de compra e venda, bem como por 

escritura pública, lavrados respectivamente em 04 abril e 08 de maio de 

2018, ocasião em que houve também a entrega das chaves do aludido 

imóvel, e que tinha a intenção de se mudar para o imóvel somente em 

junho de 2018, tendo, inclusive, diligenciado a limpeza no entorno da casa 

bem como de seu interior. Entretanto, assevera que no dia 08 de maio 

ficou sabendo por terceiros de que havia uma pessoa morando em seu 

imóvel, e ao se dirigir até ao imóvel constatou que realmente lá havia um 

invasor (que se identificou como sendo Douglas), que se negou a 

desocupar o bem. Diante disso, o autor noticiou o fato à Polícia. Da 
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dinâmica dos fatos e consoante ressai dos documentos que instruem a 

petição inicial, presentes os requisitos cumulativos do Art. 561 do NCPC, 

consistentes na posse anterior (que se concretizou com a assinatura do 

contrato de compra e venda e registro do imóvel, nos termos do artigo 

1.204 do CC), prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e 

data de sua ocorrência. A tutela reintegratória, liminarmente, é medida que 

se impõe. Novamente cito o doutrinador José Miguel Garcia Medina (Obra 

já citada, p. 567): “I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos 

arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de 

demonstração de urgência. Exige-se, no entanto, a demonstração dos 

requisitos indicados no art. 561 do CPC/2015”.(destaquei) Ante o exposto, 

DEFIRO a liminar vindicada para determinar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

do bem imóvel descrito na inicial, em favor do autor, ficando deferido o uso 

de força policial e/ou de arrombamento, se necessárias as medidas, tudo 

devidamente justificado no mandado pelo Sr.(a) Oficial(a) de justiça. 

Consigno que o Sr. (a) Oficial(a) de Justiça deverá colher as informações 

sobre a pessoa do réu (RG, CPF e ocupação habitual). Face ao disposto 

no Art. 564, do NCPC, cite-se o réu, para querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, com a vinda da resposta, será sopesada 

a necessidade de designação de audiência de conciliação, havendo, 

quanto ao mais, de ser aplicado o procedimento comum (Art. 566, NCPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara - MT, 31 de julho de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001193-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, faço proceder a intimação do advogado 

da parte autora para efetuar o depósito da diligencia do Oficial de Justiça 

para o cumprimento do Mandado de Citação. É o que me cumpre certificar.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87686 Nr: 143-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO FERREIRA DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 143-83.2017.811.0010

Código nº 87686

Exequente: Município de Jacira – MT

 Executado: José Aparecido da Silva-me

VISTOS ETC,

Defiro pedido de ref. 24.

DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, pelo período postulada pelo 

exequente (ref. 17).

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, 

até o término do prazo.

Escoado o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se e requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87584 Nr: 77-06.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO OLIVEIRA E CIA LTDA, DANILLO 

OLIVEIRA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado pelo 

Banco do Brasil S/A, em face de Danilo Oliveira e CIA LTDA e Danilo 

Oliveira Barboza, para, com fulcro no art. 701, §2º, do Código de Processo 

Civil, constituir título executivo judicial a obrigação dos Réus de pagarem à 

instituição financeira autora a importância consubstanciada no contrato de 

abertura de crédito fixo nº 085.406.159, cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE, desde a data 

do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81 – art. 1º, §2º) e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, Código Civil) a partir da 

citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.Condeno, também, os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se se houve pagamento voluntário da 

condenação imposta no prazo de 15 dias (art. 523 do NCPC).Após, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 12 

de julho de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56951 Nr: 1269-76.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE SOUSA, LEIDIANE FERREIRA DA 

SILVA, JEOVÁ FIRMINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA FIRMINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15414

 Certifico e dou fé que, devidamente intimado a parte requerida deixou de 

manifestar-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância, bem como 

requerer o que de direito. Certifico também que realizo a intimação da parte 

requerente a fim desta manifestar nos autos o que entender de direito. É o 

que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55776 Nr: 282-40.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 282-40.2014.811.0010

Código n°. 55776

Requerente: Cicero de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Cicero de Oliveira ajuizou “Ação Previdenciária” em face do Instituo 

Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

almejando, a concessão liminar de manutenção do auxílio doença com 

posterior conversão para aposentadoria por invalidez.

Relatou ser filiado à Previdência Social e estar totalmente incapacitado 
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para o trabalho em razão de possuir ANOMALIA DE EBSTEIN E 

TAQUICARDIA PAROXÍSTICA (CID Q22.5 E L.45.6), constatadas em 

consulta médica nas datas de 22/11/2013 e 04/12/2013.

Alegou não poder aguardar a data da perícia médica (requerimento n. 

155428773) tendo em vista estar impossibilitado de exercer atividades 

laborativas, razão pela qual requereu liminarmente a implantação do 

benefício de auxílio doença.

 Forte em tais fundamentos, pugnou pela procedência dos pedidos.

 Instruiu a inicial com documentos (fls. 26/45).

O benefício de auxílio doença foi concedido ao autor em instancia 

superior, conforme v. acordão de fl. 103/106.

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 79/83), aduzindo que o 

autor não comprovou satisfatoriamente a alegação da incapacidade 

laborativa, pleiteando nesse passo improcedência dos pedidos.

 Indeferimento administrativo para a concessão do benefício à fl. 93.

Réplica de fls. 95/100.

Nomeado perito médico às fls. 137/137-v°, o laudo foi juntado às fls. 

143/146.

As partes tomaram ciência e manifestaram sucessivamente acerca do 

laudo pericial às fls. 149/152 e 153-vº.

É o relato.

Decido.

Não há preliminares ou questões prejudiciais de mérito a serem 

apreciadas, razão pela qual, passo imediatamente à análise do mérito ad 

causam.

Postula a parte autora a concessão do benefício auxílio doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, fundamentando sua pretensão nas 

disposições da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 42 do referido estatuto 

legal, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do artigo 25, I, da Lei n.º 8.213/91, in verbis:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26:

 I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais;

 II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e 

aposentadoria especial: 180 contribuições mensais;

 III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e 

VII do art. 11 e o art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto 

no parágrafo único do art. 39 desta Lei.

 Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a 

que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições 

equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.”

Verifica-se com os documentos acostados aos autos que a parte autora 

contribuiu durante o período legalmente exigido, tanto é que recebeu o 

beneficio do auxilio doença concedido pelo requerido.

Pois bem, passo a análise da incapacidade laborativa do autor.

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, a médica perita às fls. 

143/146-vº respondeu:

 “(...) 4.2. A parte autora é ou foi portadora de doença ou lesão física? R: 

Sim. O autor é portador de anomalia de Ebsteins e Taquicardia paroxística 

com CID L47, Q22.5.

4.6. É possível estimar as datas prováveis do início e do término? R: Por 

tempo indeterminado, deve fazer acompanhamento periódico e uso 

contínuo de medicamento.

4.8. Caso a parte autora seja portadora de doença ou lesão, descrever 

brevemente as limitações físicas ou mentais que a doença impõe. R: Há 

restrições para esforços físicos intensos e atividades mais estressantes.

4.9. É possível estimar a data do início da incapacidade? A incapacidade é 

parcial ou total, temporária ou permanente? R: Desde novembro de 2013 

conforme relatório médico. Há incapacidade laborativa parcial e 

permanente.

5.7 O demandante pode ou não desemprenhar sua atual ou ultima 

profissão mesmo acometido da doença por ele alegada? R: é inapto para 

função de motorista de carreta em caráter preventiva. Mas pode realizar 

outras atividades compatíveis com seu estado de saúde com restrições 

para esforços físicos intensos e atividades mais estressantes.

5.10 A eventual incapacidade é total ou parcial? R: A incapacidade 

laborativa é parcial e permanente.

5.11 Em se tratando de incapacidade parcial, a doença, sequela ou 

síndrome da qual o autor é portador é impeditiva de reabilitação 

profissional? R: Sim, Há restrições para atividades que exigem esforços 

físicos intensos, levantamento de peso excessivo, trabalho em altura, 

espaço confinado e atividades mais estressantes em caráter preventivo 

para evitar o agravamento das patologias e acidente de trabalho.

5.15 Necessita o autor de medicamentos de uso contínuo e de 

acompanhamento R: Sim, necessita de uso contínuo e de 

acompanhamento médico.

Por fim, concluiu a perita judicial: “(...) Concluímos o autor com diagnóstico 

de anomalia de Ebstein e Taquicardia paroxística. HÁ INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. As patologias são irreversíveis, 

mas com medidas preventivas e uso contínuo de medicamentos podem ser 

controladas. (...).

Assim, a incapacidade para o trabalho ficou demonstrada pela perícia 

médica (fls. 143/146) e pelos atestados médicos firmados por 

especialistas em cardiologia elencados às fls. 43/44/49/94 e fl. 153, de 

modo que o autor não está mais apto a exercer as atividades laborais.

 No mais, o autor possui como profissão a de caminhoneiro, atividade que, 

conforme relatado pela expert, esta inapto de realizar (fl. 145 item 5.7), 

tendo em vista as restrições por ela elencadas como “atividades que 

exigem esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, 

trabalho em altura, espaço confinado e atividades mais estressantes para 

evitar o agravamento das patologias e acidente de trabalho” (fl. 146 item 

5.11).

Outrossim, considerando os aspectos pessoais do autor, o mesmo 

trabalhou a maior parte de sua vida como caminhoneiro, possui somente o 

ensino fundamental, fato que dificultaria sua reintegração no mercado de 

trabalho sem agravar ainda mais seu estado de saúde.

Ademais, a patologia do autor, conforme concluído pela expert, é 

permanente, ou seja, irreversível, devendo, ainda, arcar com diversos 

medicamentos, conforme demonstrado às fls. 110/120, a fim de evitar o 

agravamento da doença.

Desta feita, restando comprovado o requisito da incapacidade para 

atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do 

art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, 

bem como a impossibilidade de sua reintegração no mercado de trabalho, 

impõe-se a procedência do pedido inicial.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 

EFEITOS FINANCEIROS. 1. Caso em que o autor pleiteia a concessão de 

auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez, tendo o 

primeiro sido indeferido sob o fundamento de inexistência de incapacidade 

permanente para o trabalho; 2. Considerando que a condição de segurado 

especial do demandante e o período de carência do benefício não 

restaram impugnados pelo INSS por ocasião da contestação, tal fato 

tornou-se incontroverso; 3. Comprovada, através de perícia judicial, a 

incapacidade total e definitiva do autor para o exercício de suas atividades 

laborativas (agricultura), por ser portador de "cardiopatia hipertensiva e 

taquicardia paroxística", é de se manter a sentença que concedeu o 

benefício de auxílio-doença com a imediata conversão em aposentadoria 

por invalidez; 4. Existindo nos autos prova de requerimento administrativo, 

os efeitos financeiros do auxílio-doença devem retroagir àquela data, uma 

vez que os requisitos necessários à percepção do benefício foram 

impelidos desde então e não do laudo judicial como pretende o apelante; 5. 

Apelação improvida. (TRF-5-AC: 32404020134059999. Relator: 
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Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data do Julgamento: 

10/09/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/09/2013).

 “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE. I. Caracterizada a incapacidade total e 

definitiva do segurado para realizar toda e qualquer atividade, mostra-se 

correta a concessão de aposentadoria por invalidez em seu 

favor.”(APELREEX 50196521720154049999 5019652-17.2015.404.9999; 

Relator: Rogerio Favreto; Julgamento: 14/07/2015; Órgão Julgador: Quinta 

Turma; Publicação: D.E. 16/07/2015).

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS no pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de CICERO DE OLIVEIRA no valor do salário-benefício de acordo com os 

artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, do 13º salário, a partir da 

cessação do benefício do auxílio doença, considerando-se, todavia, as 

parcelas já pagas a título de auxílio-doença.

Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se 

o INSS por intermédio da APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, 

para que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o 

disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, uma vez que o valor da condenação 

ou o proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 25 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55888 Nr: 366-41.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA RAMALHO COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios para CONDENAR a 

requerente/embargada em honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), ficando suspensa sua exigibilidade, na forma do art. 

98, § 3° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52408 Nr: 989-42.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 989-42.2013.811.0010

Código nº. 52408

Requerente: Antônia de Jesus Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

 Antônia de Jesus Silva ajuizou “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

Rural”, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Perícia médica realizada (fls. 69/71).

O autor em manifestação de fls. 73/74 concorda com a perícia médica, 

oportunidade em que postulou a realização de audiência de instrução e 

julgamento para colheita das oitivas das testemunhas arroladas na peça 

de ingresso, de modo a comprovar sua qualidade de segurada rural.

 Por seu turno, o requerido nada requereu, consoante certidão de fl. 75.

Com efeito, tratando-se de aposentadoria rural por invalidez que impõe a 

comprovação da qualidade de rurícola da parte postulante, DEFIRO o 

pedido do autor de fls. 73/74 e, para tanto, designo audiência de instrução 

e julgamento a ser realizada em 23 de agosto de 2018, às 15h30min.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a (s) testemunha (s) por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Atente-se a Sr.ª Gestora tratar-se de processo inserido na Meta-2 de 

julgamento do CNJ, devendo ser imposta a maior celeridade possível.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Jaciara-MT, 27 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33517 Nr: 1076-03.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CÂNDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 274, parágrafo único, e 485, 

inciso III, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Revogo a liminar às fls. 

60/65.Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do 

art. 85, §8° do CPC, ficando, contudo, suspensa exigibilidade da verba 

honoária ante a gratuidade de justiça concedida ao autor (ref. 03), 

consoante art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.Registre-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 27 de julho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26860 Nr: 337-64.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PINHEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de Antonio Pinheiro Teixeira no valor do salário-benefício de acordo com 

os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º 

salário, DESDE A DATA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA, ou 

seja, 20 de maio de 2007.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil.(...).Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 27 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva 
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25825 Nr: 2330-79.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno o requerente ao pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na 

forma do art. 85, §8° do CPC, ficando, contudo, suspensa exigibilidade da 

verba honoária ante a gratuidade de justiça concedida ao autor (ref. 03), 

consoante art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.Registre-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 27 de julho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33811 Nr: 1369-70.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES DALL AGNOL, LEONILDE CELSO 

DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229-OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRO DOS SANTOS - 

OAB:54109, PEDRO HEITOR BORGHETTI - OAB:28877/RS

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, compareça a essa secretaria para retirar o 

mandado de averbação da servidão para as devidas providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 11938-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR CURY MUSSY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE SANTOS GUIMARÃES 

- OAB:16518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da parte devedor acerca da 

decisão de ref. 68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72160 Nr: 12608-95.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefónica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 3.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, tendo em vista o bom zelo do advogado (a) da parte 

requerente, a relativa complexidade da demanda e o tempo despendido 

com a mesma, consoante previsão do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, nada postulado, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 30 de julho de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47648 Nr: 2878-02.2011.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDC, VMNCDC, RBC, TBL, ESCC, ÂMBdC, MF, RCF, 

RBC, RBCG, MDCC, NMDC, MCDC, NDCO, JEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a partilha apresentada, na forma do art. 

659, do CPC, relativamente ao imóvel deixado pelo falecido Manoel 

Carvalho da Cruz, atribuindo ao herdeiro Neuzo Carvalho da Cruz, o 

quinhão total hereditário sobre o bem descrito nestes autos, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 659 

do Código de Processo Civil.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do 

CPC.INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual da sentença ora proferida, 

para os fins do § 2º do artigo 659 do CPC.Transitada em julgado e 

recolhido ou comprovado a isenção dos tributos, expeça-se formal de 

partilha, instruindo-os com as peças necessárias.Após, arquivem-se os 

autos com as baixas na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 24 de Julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 547 Nr: 631-05.1998.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE RIO MANSO 

LTDA, TRANSPORTES REAL LTDA, ITAÚ SEGUROS S/A, AGF BRASIL 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS - OAB:, ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS - OAB:21825/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, ANSELMO CURSINO JORGE - OAB:2330-B, ARY 

RAGHIANT NETO - OAB:5449/MS, GUSTAVO A . M. BERNER - 

OAB:6511, HELEN MARY V. C. JORGE - OAB:1979, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:13721/GO, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MS 6.611, NÁDIA AMARAL DE BARROS - OAB:6524, PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 14.250-A, PEDRO MARTINS 

VERÃO - OAB:4839-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Processo nº. 631-05.1988.811.0010

 Código 547

Requerente: Hermínia Alves de Oliveira

Requeridos: Empresa de Transporte Rio Manso Ltda e Outros

VISTOS ETC,

Em consulta ao sistema INFOJUD obtive as últimas declarações de imposto 

de renda da parte executada.

Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

Outrossim, considerando a juntada de informação econômico-financeira 

do executado aos autos, cumpra-se a secretaria com o disposto no art. 

477 da C.N.G.C que preconiza: “As secretarias farão arquivos 

reservados, em pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores 

das informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 
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conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência (...)§ 

2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 547 Nr: 631-05.1998.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE RIO MANSO 

LTDA, TRANSPORTES REAL LTDA, ITAÚ SEGUROS S/A, AGF BRASIL 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS - OAB:, ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS - OAB:21825/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, ANSELMO CURSINO JORGE - OAB:2330-B, ARY 

RAGHIANT NETO - OAB:5449/MS, GUSTAVO A . M. BERNER - 

OAB:6511, HELEN MARY V. C. JORGE - OAB:1979, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:13721/GO, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MS 6.611, NÁDIA AMARAL DE BARROS - OAB:6524, PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 14.250-A, PEDRO MARTINS 

VERÃO - OAB:4839-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Processo nº. 631-05.1988.811.0010

 Código 547

Requerente: Hermínia Alves de Oliveira

Requeridos: Empresa de Transporte Rio Manso Ltda e Outros

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 1492/1493.

Para tanto, utilizo o Sistema INFOJUD para obter as últimas declarações de 

rendimento da parte executada, cuja cópia se encontra em anexo.

 Desta feita, intime-se o exequente postulante, assim como a exequente 

Herminia Alves de Oliveira, ambos por meio de seus respectivos 

advogados, para, querendo, manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

Nada requerido, certifique-se.

Outrossim, arquivem-se, em pasta própria, a juntada das informações de 

declarações do imposto de renda da executada, certificando no processo 

a ocorrência, nos termos da C.N.G.C.

Igualmente, defiro os pedidos de fls. 1502/1503, considerando os 

argumentos articulados pela requerida.

Assim, intime-se a Transportes Real Ltda por meio de seus advogados 

para, querendo, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 1466/1491.

Após, certifique-se o necessário, com posterior remessa dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com nossas homenagens 

de estilo.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26111 Nr: 2643-40.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOBRAL DOS SANTOS PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na concessão do 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL por idade em favor 

de Maria Sobral dos Santos Pena, bem como, ao pagamento do 13º 

salário, com data de início do benefício que fixo desde a data da Citação 

do requerido (26/01/2009).Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista o nítido caráter alimentar do 

benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da APSDAJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, sito na Avenida Getúlio 

Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas 

desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da 

Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997.Condeno ainda o demandado ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em 

vista o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, porquanto o valor da 

condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) 

salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau 

de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 26 de Julho de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47764 Nr: 3006-22.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DE OLIVEIRA SILVA, LEANDRO GOMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B/SP, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:5147

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos 

às fls. 200/204.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 27 de julho de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56212 Nr: 647-94.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIRA FABIANA CANABARRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos 

às fls. 105/106.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 27 de julho de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4149 Nr: 1177-60.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, IVETE DE FÁTIMA FERST 

BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ELAINE 

ARENHART DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ENPREENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA SANTA ROSA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 Processo n° 1177-60.1998.811.0010

Código: 4149

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Aristeu Bertolin e Outros

VISTOS ETC,

Antes de apreciar os pedidos formulados às fls. 385/386, oficie-se a Srª 

Gestora o juízo deprecado acerca do cumprimento da carta precatória de 

fl. 367 para avaliação dos bens penhorados às fls. 152/153.

Juntada a missiva e no caso de avaliação dos bens, intimem-se as partes 

por meio de seus advogados para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem e requererem o que entenderem de direito, sob pena de 

preclusão.

Empós, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 27 de julho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47232 Nr: 2358-42.2011.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACV, MJDS, LRVDS, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de Partilha apresentada às fls. 

62/65 e ratificado em seus termos às fls. 238/239, atribuindo aos 

herdeiros nele contemplados, os seus respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e direitos de terceiro, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.Habilite-se a patrona da herdeira Marlene Soares, 

na forma da petição de fl. 79, intimando-a de todo o teor da presente 

decisão.Transitada em julgado, certifique-se.Após, cientifique-se as 

Fazendas Públicas da presente sentença para, caso haja interesse, 

proceder nos termos do art. 659, §2º do Código de Processo Civil,.Nada 

postulado, expeça-se o formal de partilha em favor dos herdeiros.Empós, 

ante a gratuidade das custas processuais aos autores, arquivem-se os 

autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, dia 27 de julho de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32910 Nr: 475-94.2010.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYR RUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 475-94.2010.811.0010

Código nº. 32910

Inventariante: Vania Ruiz Ferreira Jaqueira

Inventariado: Nair Ruiz Ferreira

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl. 173, intimem-se os herdeiros através da 

inventariante e de seu (s) advogado (s) para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

dar fiel cumprimento à decisão de fls. 141/142, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, imediatamente conclusos.

Atente-se a Sr.ª Gestora tratar-se de processo inserido na Meta-2 de 

julgamento do CNJ, devendo ser imposta a maior celeridade possível.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 30 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47104 Nr: 2206-91.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE NABUO MATSUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR VILELA PEREIRA - 

OAB:9421-OAB/MS, MARCELO FERREIRA LOPES - OAB:11.122-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO - OAB:7.670

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao embargado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de fls. 129/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21307 Nr: 84-47.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍSA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11360/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23902 Nr: 32-17.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS DE QUEIROZ MUNIZ-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 32-17.2008.811.0010

Código: 23902

Exequente: Município de Jaciara

Executado: Oseias Queiroz Muniz- ME

VISTOS ETC,

Município de Jaciara ajuizou “Ação de Execução Fiscal” em face de 

Oseias Queiroz Muniz- ME, ambos qualificados nos autos.

O exequente manifestou pela extinção da execução ante o pagamento 

integral da dívida executada (fls. 51/52).

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente às fls. 51/52.

Com efeito, a extinção do feito é medida que se impõe na espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, remetam-se 

imediatamente os autos ao arquivo com baixa na distribuição.
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Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 04 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4844 Nr: 464-51.1999.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EMÍLIO RODRIGUES DALEFFE, MARIA SUELY 

LIMA DALEFFE, VERA LÚCIA V. AGUIAR, MAURO DE OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, MONNY VENÍCIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - 

OAB:6976-MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123 - PR

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes exequentes via DJE, para, no prazo de 10(dez) 

dias, manifestarem-se nos autos e requerem o que entedender de direito. 

É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55547 Nr: 80-63.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA 

LTDA ME, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA 

SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:15.376/SC

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31530 Nr: 3240-72.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR DE SOUZA PEREIRA-ME, CÉSAR DE 

SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:32089 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Certifico e dou fé que, a publicação do DJE nº 10267 constou os dados 

do advogado do Banco do Brasil diverso do solicitado nas fls. 471. Assim, 

faço expedir intimação ao exequente, para querendo, no prazo legal, 

responder à impugnação do executado de fls. 601/605.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001244-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO QUEIROZ MATOS (AUTOR)

MACLEIDE MONICA SARMENTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMOSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA (RÉU)

SONIA MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1001244-07.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 

50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO DA L 

6.969/1981]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

AMARILDO QUEIROZ MATOS, MACLEIDE MONICA SARMENTO Parte Ré: 

RÉU: DEMOSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA 

Pessoa(s) a ser(em)citadas(s) CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS Data de Distribuição da 

Ação: 07/06/2018 10:40:45. FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 

do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: segue anexo Despacho/Decisão: 

XXXXXXX .Assinado digitalmente VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito Eu, TANIA REGINA MENEZES, digitei. JACIARA, 31 de julho 

de 2018 TANIA REGINA MENEZES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, 

JARDIM AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: ( )

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 61796 Nr: 4069-77.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO RAMOS MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELA - 

OAB:9.279/MT

 Vistos.

Ante o teor do Acordão juntado aos autos (Ref. 177), designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 2018, às 15h10min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 77805 Nr: 1424-11.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCIR JOSÉ STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando NEUCIR JOSÉ 

STEFANELLO, condenado a 03 (três) meses de detenção, pela prática do 

crime previsto no artigo 129, §9° e artigo 147, c/c artigo 71, todos do 

Código Penal.

 O representante do Ministério Público manifestou-se para que seja julgada 

extinta a punibilidade do reeducando (ref. 32).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao representante do 

Ministério Público, vez que resta comprovado nos autos o integral 

cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, conforme certidão 

apresentada nos autos (ref. 29).

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando NEUCIR JOSÉ STEFANELLO, 

qualificado nos autos, nos termos do artigo 66, inciso II c/c artigo 109, da 

Lei Federal nº 7.210/1984.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 87929 Nr: 321-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Unificação de penas->Incidentes->Execução 
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Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MANOEL NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando NELSON MANOEL 

NOGUEIRA NETO, condenado a 10 (dez) anos de reclusão e 06 (seis) 

meses de detenção e ao pagamento de 25 (vinte e cinco dias multa, pela 

prática de previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II (por três vezes) e artigo 

163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

 O representante do Ministério Público manifestou-se para que seja julgada 

extinta a punibilidade do reeducando (ref. 98).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao representante do 

Ministério Público, vez que resta comprovado nos autos o integral 

cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, conforme calculo de 

pena (ref. 95).

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando NELSON MANOEL NOGUEIRA 

NETO, qualificado nos autos, nos termos do artigo 66, inciso II c/c artigo 

109, da Lei Federal nº 7.210/1984.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 72218 Nr: 12628-86.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL PEREIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do advogado do denunciado 

Natanael P. Dantas da sentença a seguir transcrita:

“Vistos.

 Trata-se de ação penal instaurada em face de NATANAEL PEREIRA 

DANTAS pela prática do delito previsto no artigo 42, inciso I, da Lei de 

Contravenções penais e artigo 140, §3°, do Código Penal, por duas vezes, 

em concurso material.

 O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo 

(ref. 42).

O representante do Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da 

extinção da punibilidade de NATANAEL PEREIRA DANTAS (ref. 70).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao representante do 

Ministério Público diante da certidão apresentada nos autos (ref. 67), o 

qual demonstra que o acusado NATANAEL PEREIRA DANTAS conferiu 

integral cumprimento às condições estabelecidas, bem como que até a 

presente data não houve revogação da suspensão condicional do 

processo.

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de NATANAEL PEREIRA DANTAS, qualificado 

nos autos, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei Federal n° 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 84804 Nr: 4597-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 Vistos.

Ante a interrupção do fornecimento de energia elétrica, restou prejudicada 

a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

13/06/2018, razão pela qual redesigno o ato para o dia 22/08/2018 às 

14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000163-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANA ALVES DE CARVALHO Vistos, 

Designe-se nova data para realização do ato, conforme requerido. 

Atente-se a parte reclamante para a competente representação em 

audiência (Enunciado n.º 141 do FONAJE). Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000165-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIENE FERREIRA DA SILVA Vistos, Em respeito 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, faculto a parte reclamante se 

manifestar em cinco dias sobre a irregularidade de sua representação na 

audiência de conciliação realizada (art. 51, I, Lei 9.099/95 e Enunciado n. 

141 do FONAJE). Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E J VIEIRA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001280-49.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEXANDRE RUSSI 

REQUERIDO: E J VIEIRA EIRELI Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 

14451592. Cite-se conforme requerido. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BEVILAQUA BANDIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000329-89.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: BRUNO BEVILAQUA BANDIERI 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO 

o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SONIA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do ofício 

de id n. 14468861 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001041-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14472027 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDALVA TENORIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14463839, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001539-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14467668, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA KARINE DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(REQUERIDO)

EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/09/2018 Hora: 10:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O Endereço: desconhecido 

Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB: MT22308/O Endereço: 

GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE JUNHO 207, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 

10:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 
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comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. A microempresa e 

a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000238-62.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 31 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010310-96.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MARTINS SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010310-96.2012.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: IVO MARTINS SANTANA Vistos, etc. 

Certifique-se a data do trânsito em julgado da sentença exequenda. Após, 

manifeste-se a parte exequente, caso queira e no prazo de cinco dias, 

sobre a prescrição da pretensão executória no caso. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA DEVANDI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do ofício 

de id n. 14477895 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEONEL ROSA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010273-30.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SCARPIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para retirar a 

certidão de crédito que econtra-se arquivada nesta secretaria. Posto isto 

encaminho os autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CLEMENTINO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001752-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RICARDO CLEMENTINO 

CARDOSO REQUERIDO: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA 

Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada 

exige, além da comprovação do “perigo de dano”, fundamentos relevantes 

apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar convincente 

probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No 

caso dos autos, entretanto, como confesso pela parte e de acordo com o 

documento id. 14430638, p. 1, apresentado com a inicial, boa parte da 

mercadoria encomendada foi entregue, de modo que o cancelamento dos 

boletos, conforme requer a parte, não se mostra uma medida razoável. 3. 

Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que a parte 

reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão da 

dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA ZANIN ANDERLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001757-72.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DORVALINA ZANIN ANDERLI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Depois 

de detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de 

urgência para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos 

cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da 

documentação apresentada em harmonia com os argumentos levantados 

e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões pela qual 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a parte reclamada a não 

incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

cite-se a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se 

as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000042-29.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ADILENO M. BARBOSA & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sejam canceladas audiências porventura designadas nos autos. 

Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JODELE PATRICIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE ALVES COTRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000138-10.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JODELE PATRICIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: DONIZETE ALVES COTRIN Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos 

autos. III. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BEVILAQUA BANDIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000329-89.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: BRUNO BEVILAQUA BANDIERI 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO 

o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001151-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001151-78.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. JACIARA, 27 de julho de 

2018. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas 

audiências porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais 

gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-31.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001083-31.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SOUZA 

DE JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A JACIARA, 27 de julho de 2018. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências porventura 

designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37142 Nr: 1310-58.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roberto Sachetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do Réu de 

folhas 376/379, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 2204-68.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56949 Nr: 3176-33.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS, FAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:INTIMAÇÃO

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Exequente: Franciele Alves dos Santos, Cpf: 

04805165103, Rg: 2395683-6 SSP MT Filiação: Pedro Francisco dos 

Santos e Maria Aparecida dos Santos, data de nascimento: 24/06/1991, 

brasileiro(a), natural de Juara-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua Vira 

Sol, Nº 413 N, Bairro: Porto Seguro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): David da Silva, Cpf: 03333801183, Rg: 38.861.723-8 SSP 

SP Filiação: Daniel da Silva e Hilda Aparecida Delciro da Silva, data de 

nascimento: 30/04/1990, brasileiro(a), natural de Anaurilandia-MS, 

solteiro(a), auxiliar de pedreiro, Endereço: Rua 07, Nº 187, Bairro: Santa 

Cruz, Cidade: Juara-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por 

MARIANA ALVES DA SILVA, menor impúbere, neste ato representada por 

sua genitora FRANCIELE ALVES DO SANTOS, em desfavor de DAVID DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 59 a Defensoria Pública informou que promoveu diversas diligencias 

no intuito de localizar a parte exequente, inclusive noticiando no rádio para 

que a mesma comparecesse no núcleo daquele órgão, contudo, a 

exequente não a procurou. Assim, a Defensoria Pública requereu a 

extinção da ação com fulcro no artigo 485, III e VI, do CPC/2015.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, observo que foram efetuadas diversas tentativas 

para localização da exequente, porém a mesma quedou-se inerte.

Demais disso, certo é que prosseguir com o feito, quando em real 

evidência, a parte exequente o abandona, é desprestigiar os processos 

que merecem atenção e zelo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

P.R.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se por edital.

 Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se, expedindo contra-mandado de prisão atualizando junto ao 

BNMP com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65002 Nr: 2262-95.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre da Silva Colinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisanil da Conceição Patrocinio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos etc.

Ante a necessidade de readequação da pauta de audiência da 1ª Vara, 

REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 10 de outubro de 2018, 

às 15h30min.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Intimem-se por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 100642 Nr: 7022-82.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geziel Justino dos Santos Almeida, Marley 

Baraviera Justino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seus advogados, 

para fornecerem o endereço correto do requerido, Geziel Justino dos 

Santos Almeida, considerando o mandado e certidão negativa acostadas 

aos autos - ref. 26.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 55883 Nr: 2102-41.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Lima Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo de Andrade Assunção, Vanderci 

Basilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 170873/2018, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 20/08/2018, às 15hs00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 110299 Nr: 3096-59.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos, etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

Processe-se em segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%).

Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, determino 

a intimação da exequente a fim de manifestar interesse na penhora on line 

de valores em conta do exequente.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 80081 Nr: 2005-02.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Domingos dos Santos, Pedro Bonifacio, 

Marinete Fernandes dos Santos Bonifácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar da Cruz e Souza - 

OAB:3.543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, Cpf: 

20895470144, Rg: 494257, Filiação: Jose Domingues dos Santos e 

Guiomar Fernandes dos Santos, data de nascimento: 13/02/1960, 

brasileiro(a), natural de Paranavaí-PR, divorciado(a), empresário, Telefone 

6599983-2863, atualmente em local incerto e não sabido PEDRO 

BONIFACIO, Cpf: 76191931700, Rg: 692.713, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, Telefone (65) 3684-3569 e atualmente em local incerto e não 

sabido MARINETE FERNANDES DOS SANTOS BONIFÁCIO, Cpf: 

57221200149, Rg: 568241, brasileiro(a), casado(a), escriturária. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O Exequente é credor dos Executados da quantia 

principal relativa ao saldo devedor da 2ª parcela de dívida confessada na " 

Escritura Pública de Confissão de Dívida Com Garantia Hipotecária" 

lavrada em 19 de janeiro de 2011 às fls. 0169/0171 do Livro E-30 da 2º 

Serviço Notarial de Juara, Estado de Mato Grosso.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 1.774.729,00 - Valor 

Atualizado: R$ 1.774.728,66 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido ref: 29.Determino a citação 

por edital da parte executada.CUMPRA-SE.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 26 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72574 Nr: 2488-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira e Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO FERREIRA E PORTO, Cpf: 

35280972134, Rg: 491.910, Filiação: Valdivino Ferreira Porto e Aurora 

Maria de Jesus, data de nascimento: 24/07/1964, brasileiro(a), natural de 

Aguas de Formosa-MG, solteiro(a), telefonia rural/eletrecista/microempre., 

Telefone (66) 99668-5259. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 
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deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Ocorre que o Requerido se tornou inadimplente, uma 

vez que deixou de efetuar o pagamento das parcelas mensais de número 

09 (Nove) vencida em 18 de novembro de 2014, á 18 (Dezoito) vencida em 

18 de agosto de 2014, acrescida de multa contratual e juros, custas de 

notificação, registro de contrato no valor de R$ 2.055,02 (Dois mil e 

cinquenta e cinco reais e dois centavos), e as parcelas vincendas no 

valor de R$ 171,84 (Cento e setenta e um reais e oitenta e quatro 

centavos), conforme demonstrativo do débito das parcelas em anexo.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 2.226,86 - Valor 

Atualizado: R$ 2.226,86 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E S P A C H ODiante da não localização da parte 

requerida, DEFIRO o pedido de citação por edital, para responder a 

presente ação.Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, 

abra-se vista à parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 26 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 58099 Nr: 576-05.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO QUEIRÓZ, Cpf: 87618494649, 

Rg: M.6.554.629, Filiação: Osmar Queiroz e Mercedes Gutierrez Queiróz, 

data de nascimento: 02/09/1974, brasileiro(a), natural de Itapagipe-MG, 

convivente, pecuarista, Telefone 3556 2747. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FABIANO QUEIRÓZ, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de dívida ativa, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 595/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/01/2013

 - Valor Total: R$ 548.225,40 - Valor Atualizado: R$ 548.225,43 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHOVistos, etc.Defiro a citação por 

edital.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 26 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 55359 Nr: 1562-90.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines Aparecida Bhehula-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INES APARECIDA BHEHULA-ME, CNPJ: 

05529591000102. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/06/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INES APARECIDA 

BHEHULA-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

dívida ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20126812/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/05/2012

 - Valor Total: R$ 13.856,29 - Valor Atualizado: R$ 13.856,29 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHODefiro a citação por edital.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 26 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 33400 Nr: 1096-04.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Schmitz Takeda- ME, Salete Schmitz Takeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S. SCHMITZ TAKEDA- ME, CNPJ: 

00356938000149, Inscrição Estadual: 13.159.185-1 e atualmente em local 

incerto e não sabido SALETE SCHMITZ TAKEDA, Cpf: 50325477949, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç ATrata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada 

pela Fazenda Pública Estadual em face de S. Schimitz Takeda-ME e outro, 

visando o recebimento da dívida espelhada nas CDA’s de f. 09.Entre um 

ato e outro, à f. 42, a parte exequente requereu a extinção da execução 

alegando que a parte executada liquidou a dívida objeto desta ação.É o 

breve relatório. Decido.Considerando que a parte exequente informou o 

pagamento da dívida executada, a extinção do processo é medida que se 

impõe.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas neste feito.Custas pela 

parte executada.Proceda-se as baixas necessárias em relação à penhora 

realizada nestes autos.Tendo a parte exequente renunciado ao prazo 

reursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 26 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35452 Nr: 2998-89.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. dos Santos Comercio, Vicente Carvalho 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, CNPJ: 

03507415000306, atualmente em local incerto e não sabido V. C. DOS 

SANTOS COMERCIO, CNPJ: 04125867000124 e atualmente em local 

incerto e não sabido VICENTE CARVALHO DOS SANTOS, Cpf: 

17881897104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se os executados, para que estes tomem as medidas 

que julgarem cabíveis.

Resumo da Inicial: Execução promovida pela Fazenda Estadual. A dívida 

ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez Lei nº 

6.830/80,artigo 3º.

Despacho/Decisão: DESPACHOVistos, etc.Defiro a intimação por edital (f. 

68v)Expeça-se Alvará para levantamento do valor bloqueado.Após, diga a 

Fazenda.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 26 de julho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56108 Nr: 2337-08.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar José Fantin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OABMT16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:

 Certifico e dou fé, que o patrono da parte requerida foi devidamente 

intimado, quanto ao teor da decisão fl.119, consoante publicação no DJE 

nº10280, no entanto, até a presente data não houve manifestação. Desse 

modo promovo o feito com vistas a parte autora, para requerer o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 2928-33.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Gaspar Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Silva, Gilmar Pansani Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Assim promovo 

vistas a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7910 Nr: 1603-09.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thamar Cristina Santos Bezerra, Evaldo 

Rogério Heitmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Assim promovo o 

feito com vistas a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, 

conforme determinado às fl.126-v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42229 Nr: 2662-17.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Intimar a patrona do requerido para apresentar razões finais escrita, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88634 Nr: 1008-82.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lopes de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 4638 Nr: 43-66.2001.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evair Magalhães da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVAIR MAGALHÃES DA SILVA, CNPJ: 

00500936000181. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se o executado para apresentar contrarrazões.

Resumo da Inicial: Certidão da dívida ativa inscrita sobre o nº 5197002252, 

que instrui a inicial.

Despacho/Decisão: D E C I S Ã ORECEBO a APELAÇÃO interposta por 

termo nos autos, devolvendo o conhecimento da matéria fática e jurídica 

ao Juízo ad quem.O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo 

Tribunal, conforme sistemática do novo código de ritos.Remetam-se os 

autos ao apelado para contrarrazões no prazo legal.Findo o prazo, com ou 

sem as contrarrazões, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 
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Batista, digitei.

Juara, 26 de julho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74270 Nr: 3305-33.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Souza Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Ítalo Gomes de Lima, Juízo D. Com. de 

Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 S E N T E N Ç A

A Defensoria Pública ingressou com o presente pedido de Homologação 

de Acordo, aduzindo que os requerentes André Italo Gomes de Lima e 

Ana Paula Souza Miguel, compareceram perante a Defensoria Pública e 

firmaram acordo em relação à guarda, pensão alimentícia e despesas 

extraordinárias, em favor dos filhos em comum Iasmin Vitoria Souza de 

Lima, Caio Rodrigo Souza de Lima e Ana Caroline Souza de Lima. Requer a 

DPE a homologação do referido acordo, para fins de direito.

 À f. 02/03, consta o termo do acordo realizado.

Juntou documentos às f. 04/13.

Instado a se manifestar, o “ Parquet” pugnou pela homologação do acordo 

(f. 20).

É o relatório.

 Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária em que se pretende 

homologação de acordo cujos termos estão especificados à f. 02/03.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Por outro lado, a pretensão é juridicamente possível na medida em que a 

matéria objeto de seu pacto comporta fiscalização pelo poder público em 

virtude de sua natureza e relevância.

 Ademais, o acordo realizado entre as partes atende razoavelmente aos 

interesses dos infantes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, cumpridas as formalidades legais, 

HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de f. 02/03, o qual fará parte integrante desta sentença. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

DEFIRO a benefício da justiça gratuita, eis que neste momento preenchem 

os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC).

Lavre-se o termo de compromisso da guarda.

Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99229 Nr: 6288-34.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DO MUNICIPIO DE JUARA - PREV-JUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:67287, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10350 

MT

 Declaro encerrada a instrução processual. Dê-se vista à parte requerida 

para apresentar alegações finais escritas, no prazo legal. Após, 

tornem-se os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63994 Nr: 1356-08.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Deus Guirós

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o retorno dos autos da instância superior e nada foi 

requerido pelas partes, não havendo qualquer valor bloqueado no feito, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimar os patronos dos requeridos para conhecimento e manifestação 

necessária quanto as juntadas de fl.361/366, 367/374 e 375/379, no prazo 

legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-79.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010143-79.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: KARINE DE GOIS CONRADI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do valor da 

condenação, que já fora levantado pelo exequente por meio de alvará, 

DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado 

desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-16.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY SOARES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000524-16.2018.8.11.0018 REQUERENTE: FRANCIELLY SOARES 

FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato da autora ter 

realizado portabilidade do financiamento do Banco Bradesco para o Banco 

Brasil, e as duas instituições financeiras estão lançando os referidos 

descontos de seu beneficio, bem como o periculum in mora, resta 

evidenciado na medida em que se tratar de verba alimentar, cujos 

descontos dificulta a sua subsistência, e, caso não seja determinado a 

sua suspensão in initio litis e inaudita altera parte, certamente causará 

outros de difícil reparação. Subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento (reclamação perante o Procon, 

contrato de empréstimo, extrato de beneficio previdenciário e extrato da 

conta corrente no Banco do Brasil) – verossimilhança das alegações e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a 

anotação a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao 

credor. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para 

determinar que a reclamada BANCO BRADESCO se abstenha de efetuar 

descontos do benefício previdenciário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao INSS, solicitando o 

cumprimento da presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas despesas e 

custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das 

audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os 

intimem para participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA 

de que, não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os requeridos 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo 

prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-51.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000554-51.2018.8.11.0018 REQUERENTE: OLIVIA FRANCISCA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e reconhecimento dos descontos 

indevidos no beneficio previdenciário, bem como o periculum in mora, resta 

evidenciado na medida em que se tratar de verba alimentar, cujos 

descontos dificulta a sua subsistência, e, caso não seja determinado a 

suspensão dos descontos in initio litis e inaudita altera parte, certamente 

causará outros de difícil reparação. Subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a 

anotação a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao 

credor. De mais a mais, estando o débito em discussão, deve ser 

concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em vista, ainda, que não 

há dano inverso. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA para determinar que a reclamada se abstenha de efetuar 

descontos no beneficio da requerente, contratos nº 51-307753/15310 e 

51818501875/16, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

EXPEÇA-SE ofício ao INSS, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com 

a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como os intimem para participarem da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 114125 Nr: 4767-20.2018.811.0018
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Antunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Ramos Pereira - 

OAB:84.033 OAB/PR

 Vistos etc.

Trata-se de guia de execução penal tendo como recuperando Eder 

Antunes de Souza, condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo 

delito de homicídio qualificado.

Realizado cálculo de pena, foi oportunizada vista a Defesa do 

recuperando e ao MPE. Tanto o Ministério Público como a defesa 

manifestaram concordância quanto ao cálculo realizado (refs. 16 e 21).

É o relato. Fundamento e decido.

Em análise ao cálculo, verifica-se que está correta a fração utilizada na 

memoria descritiva, nos termos do que dispõe o artigo 2º da Lei de Crimes 

Hediondos. A data-base utilizada corresponde exatamente ao dia da última 

prisão do recuperando (fl. 105 PDF).

Desta forma, diante da manifestação ministerial e da concordância da 

defesa do recuperando HOMOLOGO o cálculo de pena do recuperando.

Atente-se a secretaria para as seguintes providências:

Art. 1.787. Os relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como atestado 

de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e 

Resolução 29/07-CNJ.

§ 1º Os cálculos homologados deverão ser integralmente disponibilizados 

no andamento do processo no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, utilizando-se, para tanto, o lançamento do código “556 – 

Cálculo de Pena”, sendo livre a consulta desses processos no sítio do 

Tribunal de Justiça de mato Grosso.

§ 2º Depois de homologados, os cálculos serão remetidos ao executado 

para ciência pessoal, bem como à Unidade Prisional em que estiver 

custodiado, para anotação em seus registros, devendo tal procedimento 

repetir-se, ao menos, anualmente (art. 66, X, da Lei 7.210/84).

Observa-se que o reeducando não preenche, por ora, os requisitos para 

qualquer beneficio, portanto, aguarde-se os autos em cartório até o 

cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime (03 de abril 

de 2020).

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109282 Nr: 2670-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, 

Nadir Mota, Lindomar Cardoso da Silva, Taciani Alves Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT, 

REGISSON JOSE DE CASTRO - OAB:6214

 Promovo a Intimação do Advogado Dr. Aristides José Botelho de Oliveira, 

para informar o endereço das testemunhas CLAUDEMIR ALVES; DANILO 

GUIRALDI; ELIZABETE CAETANO; AROLDO COUTINHO FERREIRA; 

RICARDO MORAIS, tendo em vista a certidão do oficial de justiça Ref: 87.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 89640 Nr: 1455-70.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Olimpio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Vistos.

 Homologo a desistência da testemunha Emerson, conforme requerido pelo 

Ministério Público.

Considerando que Emerson Rodrigues é testemunha comum, intime-se a 

defesa para manifestar se também desiste da referida testemunha. Caso 

insista na oitiva desta, desde já determino que informe o endereço para a 

localização.

 No mais, designo audiência para o dia 29/11/2018 às 13h30min. para a 

inquirição da testemunha Eder e, se for o caso, também da testemunha 

Emerson.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 62889 Nr: 337-64.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 AUTOS Nº 337-64.2014.811.0018 – Código: 62889

Vistos.

Intime-se a defesa para apresentar suas alegações finais, conforme já 

determinado anteriormente.

 Cumpra-se.

Juara-MT, 24 de Julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86582 Nr: 5561-12.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 Promovo a intimação do advogado do réu, para no prazo de 5(cinco) dias 

informar o endereço das testemunhas não localizadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75650 Nr: 18-28.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denizard Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimar a defesa do réu para apresentar suas alegações finais 

(memoriais) no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92706 Nr: 3002-48.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Matricardi Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 [...] Por tais fundamentos, há indícios da existência do juízo de reprovação 

da conduta praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o 

recebimento da denúncia é justamente a justa causa para o seu 

oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a exigência de um 

lastro mínimo para a deflagração de uma ação penal, ou seja, o mínimo de 

convencimento possível sobre a materialidade e autoria do delito.Portanto, 

não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de agosto de 2018 às 

14h30min. Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 611 de 1001



para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Justifico o prazo dilargado em razão do elevadíssimo número 

de audiências já designadas, incluindo réu preso e meta 2 que possuem 

prioridade na tramitação.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000760-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ROBERTO CANGUSSU (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que complemente 

a diligência do Sr. Oficial de Justiça, tendo em vista que para o 

cumprimento da referida busca e apreensão necessita de dois oficiais de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000669-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000669-51.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LAMIVALENTES 

MADEIRAS LTDA – EPP CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Prefacialmente, 

intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas 

processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

missiva. Após, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade: 1). Busca e apreensão do veículo 

indicado na missiva e a citação do requerido. Cumpra-se servindo a cópia 

desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. RIEDI & CIA. LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO ZIMMERMANN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000644-38.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: I. RIEDI & CIA. LTDA. REQUERIDO: ANILDO ZIMMERMANN 

CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Prefacialmente, remeta-se o presente 

processo ao Cartório Distribuidor para vinculação a estes autos da guia de 

recolhimento de custas anexa ao Id. 13152942. Após, intime-se a parte 

exequente para que nos termos do artigo 260 do CPC, complemente a 

missiva juntando aos autos cópia do instrumento de mandato conferido 

pelo executado ao seu procurador ou, ainda, informe a ausência de 

advogado constituído, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução do 

expediente. Oportunamente, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Penhora e 

avaliação dos imóveis indicados na missiva. Cumpra-se servindo a cópia 

desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001000-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOAO WEBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001000-33.2018.8.11.0025 

AUTOR: ADEMIR JOÃO WEBER RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL VISTOS. Cuida-se de ação previdenciária objetivando a 

concessão de auxílio-doença em favor do requerente, remetido a este 

Juízo pela Justiça Federal em razão da constatação de que incapacidade 

laboral defendida nos autos decorreria de acidente de trabalho, sendo, 

portanto, competência da justiça comum para processamento e julgamento 

do feito. Ratifico os atos praticados até a presente data. Considerando 

que anteriormente o requerente estava patrocinado pela Defensoria 

Pública da União, nos termos do artigo 98 do CPC, concedo os benefícios 

da justiça gratuita em seu favor, bem como nomeio para atuar como 

defensor dativo no feito o(a) advogado(a) Enádia Garcia dos Santos 

Ribeiro, OAB/MT 8249-A. Intime-se o(a) advogado(a) dativo(a) para tomar 

ciência da presente nomeação. Após, CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

deverá se manifestar sobre o laudo médico. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, 20 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95018 Nr: 3273-75.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKFP, ALFP, ACFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGPFV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO 

ALIMENTAR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95020 Nr: 3275-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKFP, ALFP, ACFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGPFV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO 

ALIMENTAR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119604 Nr: 1144-92.2016.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO, ELTON 

CAMARGO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Processo nº: 1144-92.2016.8.11.0025 (Código nº. 119604)Requerente: 

Maria de Lourdes de Jesus dos SantosRequeridos: Luzia dos Reis Maria 

Camargo e OutroVISTOS, [...]Trata-se de conduta indireta, em que a parte 

não manifesta, expressamente, seu desinteresse em utilizar a via 

recursal, mas se conforma por meio de atos que demonstram 

inequivocamente a concordância com a decisão, que poderia em tese ser 

recorrida" (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in Manual do 

Processo de Conhecimento, 4ª edição, RT, São Paulo, p. 516).Desse modo 

e para evitar alegação de cerceamento de defesa ou de negativa de 

prestação jurisdicional, determino seja a recorrente intimada a explicitar se 

o que pretende é a homologação do acordo extrajudicial acostado aos 

autos após a sentença, ou se da avença desistiu e pretende é a reforma 

da sentença de mérito, pela via da apelação, porque as duas coisas não 

são possíveis de coexistir. Prazo de 5 dias, pena de preclusão tácita e 

validação do último ato processual praticado.Publique-se.Às 

providênciasJuína (MT), 28 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137497 Nr: 1562-59.2018.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA VIEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 

19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1562-59.2018.811.0025 (Cód. 137497)REQUERENTE: José de 

Souza Vieira SobrinhoREQUERIDO: Município de Juína e do Estado de Mato 

GrossoOBRIGAÇÃO DE FAZERVISTOS.[...]Determinada a apresentação 

de orçamentos do citado remédio para que se pudesse aferir qual a 

alternativa economicamente mais viável para atender a necessidade da 

paciente e, ao mesmo tempo, preservar a ideia de custo razoável e 

ponderado dos serviços de saúde, o autor apresentou às fls. 180/182, 

tabela da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária de preços máximos de 

medicamento por princípio ativo, onde é possível verificar que o orçamento 

apresentado pela Farmácia Unimed de Cuiabá/MT, se enquadra no valor 

médio de aquisição do fármaco pela Administração Pública.Portanto, 

considerando que os devedores permanecem recalcitrantes no 

descumprimento da ordem cominatória exarada, cumpra-se a 

determinação de fls. 175/177, promovendo o BLOQUEIO de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) das contas do Estado, a fim de viabilizar a aquisição do 

medicamento ABIRATERONA 250MG para tratamento do 

requerente.Cumprida a determinação anterior, INTIMEM-SE os requeridos 

acerca desta decisão, na pessoa de seus representantes, inclusive para 

que informem acerca dos motivos da não aquisição do fármaco por 

compra pública, já que essa conduta omissa se mostra lesiva aos cofres 

públicos e caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, 

devendo os autos serem encaminhados, por cópia, ao Ministério Público, 

como curador do patrimônio público, para eventual averiguação de 

conduta improba dos agentes públicos diretamente envolvidos na omissão 

ora detectada.Após, promova-se a transferência do numerário para conta 

bancária da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, indicada às 

fls. 182, a fim de que seja promovida a aquisição e o fornecimento do 

medicamento ao requerente, devendo a referida empresa prestar contas 

apresentado a respectiva nota fiscal, no prazo de 10 dias.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.Juína/MT, 30 de julho de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92348 Nr: 397-50.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F X GARCIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS DONAIRE JUNIOR - 

OAB:147.015, LEANDRO MARCANTONIO - OAB:180.586, STEFANIE 

JIMENEZ WENDE - OAB:OAB/SP 279.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

PENHORA E INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) EIXO COMERCIAL / CENTRO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE 

O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83535 Nr: 3826-93.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Desse modo, acolho em parte a exceção de pré-executividade apenas 

para declarar prescritos os créditos tributários referentes aos tributos 

cobrados no período compreendido entre 1.992 e 2005, determinando a 

modificação da CDA nº 7608/2007, para constar a exação somente do 

débito imprescrito (IPTU 2006), mantendo a execução com relação aos 

demais créditos.Concedo o prazo de 30 dias para o Município apresentar o 

título corrigido, e dar andamento ao feito, de forma eficaz e concreta, pena 

de arquivamento da execução e disparo novamente da contagem do lapso 

da prescrição intercorrente.Sem custas nem honorários sucumbenciais na 

exceção, porque não ocorrida hipótese de extinção da execução ou 

encerramento da fase procedimental, já que se cuida de incidente 

processual  processado nos própr ios autos. Int imem-se.Às 

providências.Juína (MT), 30 de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45027 Nr: 4154-28.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBC, ZILENE BRANDÃO CIESLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ CIESLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR O CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO ALIMENTAR, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27719 Nr: 354-94.2005.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSBC, MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR O CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO ALIMENTAR, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120351 Nr: 1621-18.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DE M. LOPES E CIA LTDA - ME, VIAÇÃO 

JUÍNA LTDA - EPP, EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7910/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Por conseguinte, afasto a tese preliminar e dou o feito por saneado.Fixo 

como ponto controvertido a legitimidade ou não da ocupação dos box 05 e 

06 pelas requeridas, sem pagamento de taxa, aluguel ou valor, porque 

seriam supostamente detentores de direito adquirido anteriormente 

consolidado.Determino, ainda, que a secretaria da Vara certifique a revelia 

das 2ª e 3ª demandadas.Ademais, intime-se as partes para indicarem de 

forma detalhada e justificada as provas que ainda pretendam produzir, 

salientando quanto ao pedido de juntada de prova emprestada formulado 

na defesa, isso se cuida de dever processual da parte que, em querendo, 

deve extrair as cópias que julgue necessárias e coligi-las aos autos. 

Prazo de 5 dias, pena de preclusão e encerramento da instrução 

processual.Havendo ou não pedido de novas provas, certifique-se e 

conclusos para designação de audiência instrutória ou julgamento da lide 

conforme o estado do processo.Juína/MT, 30 de julho de 2018.FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1111 Nr: 4-87.1997.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI SIEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclídes Luiz Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FRANCISCO SAUER - 

OAB:11.305, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT, WALTER EGON 

HELDT - OAB:52.716

 esse modo, rejeito a impugnação dos cálculos apresentados pelo 

contador judicial, homologo-os e na esteira da decisão de fl. 221/224, 

determino sejam designadas praça e leilão judicial do bem constrito, 

oportunizando ao credor optar pela realização de leilão privado (art. 879, I) 

ou pela via eletrônica e presencial, mediante a nomeação de leiloeiro 

oficial, nomeando, desde já, para tal mister, os seguintes profissionais: a) 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, JUCEMAT nº 022; b) FLARES 

AGUIAR DA SILVA, JUCEMAT nº 019 e; c) LIBERATO LINO DA SILVA 

JUNIOR, FAMATO nº 53/2009, todos legalmente habilitados nos órgãos de 

classe respectivos (JUCEMAT, FAMATO, etc.) e operantes do sistema e 

padrão LEILÕES JUDICIAIS SERRANO®, com mais de 10 (dez) anos de 

experiência funcional (art. 880, § 3º, CPC), que deverão ser intimados a 

realizar o ato, no endereço sito na Rua Ulisses Cuiabano, nº 135, Bairro 

Poção, Cuiabá/MT, no prazo de 30 dias, por meio eletrônico, fixando-se, 

desde já, como preço mínimo em 60% da avaliação de fl. 216, autorizando 

a negociação, via leiloeiro, da forma de pagamento, limitada aos 

percentuais e quantidade de prestações fixadas no art. 895 do NCPC..(...) 

.Constatando que a impugnação de crédito é manifesto e evidente 

exercício de procrastinação processual, caracterizando a situação dos 

arts. 77, IV e 774, II do NCPC, aplico ao devedor a multa por ato atentatório 

à dignidade da justiça, que fixo em 10% do valor atualizado do crédito 

exequendo, reversível em favor do exequente e que deverá ser agregada 

ao montante do crédito a ser excutido, aplicando-lhe ainda a sanção 

processual de não poder praticar qualquer novo ato processual 

impugnativo ou recursal sem recolhimento da multa ora aplicada, por 

aplicação analógica da previsão do art. 1.026, § 3º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 4930 Nr: 525-27.2000.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNVAL LARANJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29866 Nr: 1526-71.2005.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUZA, MARINA COELHO, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA DE LIMA, ELVES MARQUES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de 

declaração, para reconhecer o erro de premissa fática consistente na 

ideia errônea de que o precatório emitido em nome de um dos cinco 

exequentes tenha sido quitado, determinando a reexpedição do ofício 

requisitório para pagamento do precatório, atualizando-se o crédito nos 

moldes da decisão ora proferida.Rejeito as demais matérias recorridasÀs 

providências.Juína/MT, 30 de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56077 Nr: 2358-31.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINALDO PEREIRA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERPHOS COMERCIO E INDUSTRIA 

ZOOTÉCNICA DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LEANDRO DEPIERI - OAB:40456/PR

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88875 Nr: 3024-61.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, 

ELIZABETE FLORES, SERGIO LUIZ NEHLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FERRAZ BATISTA - 

OAB:OAB/PR 26.297, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121723 Nr: 2465-65.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVEF, EVANIZE ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIL ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 Autos nº 2465-65.2016.8.11.0025 (Cód. 121723)CREDOR: Seninha Vitoria 

Elias FerreiraDEVEDOR: Senil Alves FerreiraCUMPRIMENTO [...].Ademais, 
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conforme assente em jurisprudência, o fato da exequente ter atingido a 

maioridade civil não implica em exoneração automática do encargo 

alimentar.Portanto, rejeito a manifestação apresentada.Transitada em 

julgado a presente decisão, expeça-se alvará em favor da credora para 

levantamento dos valores penhorados, bem como para se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.Às providências.Juína/MT, 31 de julho de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92295 Nr: 335-10.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA CRISTINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 335-10.2013.811.0025 (Código nº: 92295)

REQUERENTE: Marinalva Cristina de Jesus

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Conforme se verifica do teor do recurso de apelação interposto às fls. 

138/142, o requerido informou desistir da sua interposição caso o 

requerente concorde que a correção dos valores atrasados seja 

promovida de acordo com a literalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Por meio de petição encartada às fls. 145, o requerente anuiu 

expressamente com o apontamento formulado para modulação da 

correção dos valores atrasados na forma pretendida, bem como com o 

pedido da desistência do recurso interposto.

Assim, diante da anuência expressa do autor com a condição interposta 

pelo requerido, homologo a desistência do recurso interposto pela 

autarquia federal.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Considerando que a requerente concordou com o calculo apresentado 

pela autarquia às fls. 151/152, HOMOLOGO-O.

Transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, discriminando o 

valor devido à credora e aos patronos, em relação aos honorários.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Juína/MT, 31 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108734 Nr: 1930-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PR, PHR, MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

COLETA DE MATERIAL GENÉTICO AGENDADA PARA O DIA 05 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16H00MIN, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT. OUTROSSIM, AS PARTES DEVERÃO COMPARECER NA 

DIRETORIA DO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT, NA DATA E 

HORÁRIO DESIGNADA, ACOMPANHADAS DA CRIANÇA E PORTANDO O 

VALOR REFERENTE AO CUSTO DO EXAME, DE R$ 145,00 (CENTO E 

QUARENTA E CINCO REAIS), E DOS CUSTOS DE ENVIO PELO CORREIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97768 Nr: 6240-93.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CARLOS DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Dessa forma, é evidente que não se encontra garantido o juízo para que 

se processem os embargos à execução, razão pela qual determino a 

expedição de intimação para o executado indicar bens à penhora que 

sejam suficientes à garantia do crédito exeqüendo, no prazo de 30 dias, 

sob pena de suspensão do feito e retomada da contagem do lapso da 

prescrição intercorrente.Intimem-se.Às providências.Juína (MT), 31 de 

julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98131 Nr: 6585-59.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY DOS SANTOS SZULCZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 bastante diversa é imaginar que eventual descumprimento dessa avença, 

o torne, sabe-se lá porque mágica, em sucessor processual do devedor 

que figura na CDA, que se constitui no devedor contra quem foi efetuado 

o lançamento tributário e que, portanto, foi o único a ter oportunizada a 

possibilidade de impugnar o lançamento, sabidamente etapa essencial à 

constituição do crédito tributário.Portanto, a tese de redirecionamento da 

execução contra Rodrigo Jacomel Denegattenão se sustenta e desmerece 

acolhimento.Desse modo, rejeito a exceção de pré-executividade brandida 

pela executada, determinando o prosseguimento do feito.Concedo o prazo 

de 15 dias para o Município adotar medidas eficazes e concretas para 

impulsionamento do feito, pena de arquivamento da execução e disparo 

novamente da contagem do lapso da prescrição intercorrente.Sem custas 

nem honorários sucumbenciais na exceção, porque não ocorrida hipótese 

de extinção da execução ou encerramento da fase procedimental, já que 

se cuida de incidente processual processado nos próprios 

autos.Intimem-se.Às providências.Juína (MT), 31 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DAL CORTIVO COSTA DA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GODADDY SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo n°: 1000453-27.2017.0025 REQUERENTE: Francieli 

Dal Cortivo Costa da Paixão REQUERIDA: Godaddy Serviços Online do 

Brasil Ltda. AÇÃO INDENIZATÓRIA VISTOS. Ação de reparação de danos 

morais proposta por Francieli Dal Cortivo Costa da Paixão em face de 

Godaddy Serviços Online do Brasil Ltda., por meio da qual pretende a 

requerente ser ressarcida por danos morais decorrentes da publicação 

indevida do seu telefone e de suas fotos pessoais em anúncio veiculado 

no site www.garotadeprograma69.com. Alega a autora que no dia 19 de 

outubro de 2016 recebeu uma mensagem, via aplicativo whatsapp, 

perguntando se ela “tinha horário”, por não entender o significado da 

frase, perguntou do que se tratava, tendo o interlocutor novamente 

questionado se ela “tinha horário e lugar para atender, porque era garota 

de programa”. Afirma que no mesmo dia, a situação se repetiu, tendo 

recebido a ligação de um homem que disse ter encontrado seu telefone em 

um site e, por isso, queria saber onde ela atendia. Ao solicitar informações 

sobre onde ele havia encontrado seu contato, foi informada que ela havia 
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sido “escolhida em um site pornográfico e que além do número do seu 

telefone, havia algumas fotos de corpo e atraentes”. Reverbera que logo 

após localizou o seu número de celular e suas fotos de corpo e de rosto 

no site www.garotadeprograma69.com. Aduziu que o referido domínio 

está registrado no provedor da requerida e, por isso, seria ela 

responsável pelo cadastro e a divulgação do conteúdo desabonador e 

pornográfico de que foi vítima. Sustenta, ainda, que diante da situação 

vexatória vivenciada, desenvolveu sérios problemas psicológicos, bem 

como deixou de frequentar a faculdade e de praticar suas atividades 

habituais, razão porque pugnou pela condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais suportados. Juntou 

documentos com a inicial. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação (ID. 9733687), defendendo, preliminarmente, sua ilegitimidade 

passiva a residir em Juízo, porquanto se trata de mera registradora de 

domínio, não possuindo qualquer outro tipo de relação com o site 

www.garotadeprograma69.com, indicando, nos termos do artigo 339 do 

CPC, sua verdadeira detentora como sendo Maria Eduarda Lima 

Guimarães, com endereço na Rua Espiniella, 19, San Martin de Annes, 

Siero Asturias, Código Postal 33189, Espanha. No mérito, reafirmou não 

possuir qualquer relação com o conteúdo disponibilizado pelos sites que 

registra, não podendo ser responsabilizada por eventuais danos por eles 

causados. Afirmou, ainda, que apenas em caso de eventual omissão no 

cumprimento de ordem judicial para remoção do anúncio ou do domínio 

poderia ser responsabilizada pelos danos geral, todavia, tão pretensão 

sequer foi formulada pela autora em sua inicial. Em caso de acolhimento 

dos pedidos iniciais, postulou pela observância dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. Ao 

final, postulou pela improcedência da lide. Devidamente intimada, a parte 

autora apresentou impugnação (ID. 11300877), refutando os termos de 

defesa. É BREVE O RELATO. DECIDO. Tratando-se de demanda cujas 

questões fáticas estão bem delineadas, não existe justificativa para a 

dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como corolário 

lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir 

diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a 

prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. Conforme relatado 

alhures, trata-se de ação indenizatória decorrente de divulgação indevida 

de dados e imagens na internet, o que faz com que a solução da lide se 

resuma em constatar a existência dos fatos danosos denunciados, se a 

requerida concorreu com a sua prática e, ainda, se restaram 

comprovados os requisitos necessários à sua responsabilização civil. 

Nesse contexto, das provas amealhadas aos autos, não restam dúvidas 

que a requerente teve seu número de telefone celular e fotos pessoais 

publicadas no site www.garotadeprograma69.com e que tal fato lhe 

resultou em evidentes transtornos e aborrecimentos, no entanto, não há 

apontamento probatório algum que correlacione qualquer ação perpetrada 

pela ré com os danos experimentados. Conforme se infere da exordial, 

ainda que a autora defenda que a ré é a provedora do conteúdo veiculado 

no site em que suas fotos foram divulgadas, não comprovou em nenhum 

momento tais fatos, não tendo juntado aos autos um único documento que 

demonstrasse a espécie de relação jurídica existente entre elas. Por sua 

vez, por meio dos documentos anexados à peça de defesa, a requerida 

comprovou que atuou como mera registradora do domínio 

www.garotadeprograma69.com, tendo, inclusive, indicado o nome e 

endereço da sua real detentora, qual seja, Sra. Maria Eduarda Lima 

Guimaraes, com endereço na Rua Espiniella, 19, San Martin de Annes, 

Siero Asturias, Código Postal 33189, Espanha. Nesse prisma, não tendo a 

requerida praticado a referida veiculação, atuando apenas como 

provedora do registro do nome do domínio, não possui qualquer tipo de 

controle sobre os conteúdos inseridos nos sites, ficando sua 

responsabilidade restrita à natureza da atividade que desenvolve. 

Conforme anota Rui Stocco[1], quando o provedor de internet age “como 

mero fornecedor de meios físicos, que serve apenas de intermediário, 

repassando mensagens e imagens transmitidas por outras pessoas e, 

portanto, não as produziu nem sobre elas exerceu fiscalização ou juízo de 

valor, não pode ser responsabilizado por eventuais excessos e ofensas à 

moral, à intimidade e à honra de outros”. Com base nesse entendimento, 

nos termos do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), o 

dever de reparação surge quando o provedor é notificado judicialmente 

quanto à divulgação ilegal de imagem e/ou informações, porém não o retira 

do ar, permanecendo inerte diante dos danos gerados por terceiros. 

Vejamos: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e 

impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá 

ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo 

gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as 

providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e 

dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como 

infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Nesse 

sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: "O 

provedor não responde objetivamente pelo conteúdo inserido pelo usuário 

em sítio eletrônico, por não se tratar de risco inerente à sua atividade. Está 

obrigado, no entanto, a retirar imediatamente o conteúdo moralmente 

ofensivo, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do 

dano. (STJ - AgRg no AREsp: 12347 RO 2011/0111990-0, Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 24/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 08/10/2013)" CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. FACEBOOK. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. MONITORAMENTO. 

AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. NOTIFICAÇÃO 

JUDICIAL. NECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/08/2014. Recurso 

especial interposto em 09/03/2016 e distribuído a este gabinete em 

25/08/2016. 2. O propósito recursal reside na definição do termo inicial da 

responsabilidade solidária da recorrente – uma provedora de aplicações 

de internet – por conteúdos gerados por terceiros que utilizam suas 

aplicações. 3. A verificação do conteúdo das imagens postadas por cada 

usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos 

provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se pode 

reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, a aplicação que não 

exerce esse controle. 4. O dano moral decorrente de mensagens com 

conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco 

inerente à atividade dos provedores de compartilhamento de vídeos, de 

modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 

927, parágrafo único, do CC/02. 5. Sobre os provedores de aplicação, 

incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de 

aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o 

conteúdo ofensivo se, ao ser notificado a respeito da lesão, não tomar 

providências para a sua remoção. Precedentes. 6. Diante da ausência de 

disposição legislativa específica, este STJ havia firme jurisprudência 

segundo a qual o provedor de aplicação passava a ser solidariamente 

responsável a partir do momento em que fosse de qualquer forma 

notificado pelo ofendido. 7. Com o advento da Lei 12.965/2014, o termo 

inicial da responsabilidade do provedor de aplicação foi postergado no 

tempo, iniciando-se tão somente após a notificação judicial do provedor de 

aplicação. 8. A regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias 

deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em 

outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) 

para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, 

deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em 

vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade da 

responsabilidade solidária do provedor de Documento: 76349712 - 

EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 15/09/2017 Página 1 de 2 

Superior Tribunal de Justiça aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil 

da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de 

determinado conteúdo da internet. 9. Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ; REsp 1642997/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; Terceira Turma; 

Julgado em 12/09/2017; Dje 15/09/2017). No entanto, na hipótese vertente, 

a requerente postulou única e exclusivamente pela reparação dos danos 

morais causados pela veiculação ilegítima de seus dados e fotos no site 

www.garotadeprograma69.com, não tendo requerido na exordial nem a 

exclusão da publicação indevida, nem a “retirada do ar” do domínio 

denunciado. Assim, conforme já fundamentado anteriormente, tal pedido, 

por obvio, faria surgir o dever obrigacional do requerido e de eventual 

reparação pelos fatos danosos praticados, todavia, não o tendo feito, há 

que se reconhecer a inexistência de relação obrigacional da requerida e, 

consequentemente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. 

Vale ressaltar que o anúncio veiculado não mais existe, porquanto 

conforme se infere do documento de ID. 6761976, carreado à exordial, ele 

foi excluído pelos próprios administradores do site, após simples 

requerimento formulado autora, demonstrando, mais uma vez, a 

inexistência de qualquer fato que enseje a responsabilização do requerido 

pelos fatos danosos denunciados. Como se sabe, a legitimidade passiva 

“decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a 

ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença”.[2] Nesse sentido, a 

doutrina assim ensina que: “A legitimidade passiva advém-lhe da 

circunstância de estar situada como obrigada, ou seja, no pólo passivo da 
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obrigação de direito material que se pretende fazer valer em juízo, ou 

como integrante da relação jurídica a ser desconstituída ou declarada, ou, 

ainda, como titular do direito a ser declarado inexistente. Em suma, decorre 

de uma situação criada no processo com a apresentação do pedido do 

autor, onde um conflito de interesses é suscitado e aí adquire consistência 

jurídico-processual, mesmo que inexistente o direito nele questionado[3]”. 

Assim, considerando que a autora nada requereu em relação à natureza 

da atividade desenvolvida pela requerida, há que se reconhecer sua 

ilegitimidade passiva, e, via de consequência, a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. Ante o exposto, ante reconhecimento da ilegitimidade 

passiva da requerida, acolho a preliminar suscitada para JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

487, VI, do Código de Processo Civil. Em decorrência da sucumbência 

processual, condeno a autora ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência em favor do requerido, os quais arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, 

mantendo suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC. Registre-se, intimem-se, arquivando os autos, uma vez transitada em 

julgado esta sentença. Às providências. Juína/MT, 27 de julho de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] Tratado de responsabilidade civil. 6ª 

ed. São Paulo: RT, 2004, p. 901. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso 

de Direito Processual Civil - volume I. 38a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 

2002, pág. 53. [3]ARMELIN, Donaldo. Legitimidade para Agir no Direito 

Processual Civil Brasileiro, p. 102, n 87, Editora Revista dos Tribunais, 

1979.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Considerando a Decisão Id. 14413862, INTIME-SE a Parte Autora para que 

recolha junto ao Site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Guia 

correspondente para os mandados INDEA- MT (Juína) , bem como para 

expedição do Mandado de Constatação na "Fazenda Chapadão". JUÍNA, 

31 de julho de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563
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B. D. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000700-71.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se pessoalmente o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

979,11 (novecentos e setenta e nove reais e onze centavos), provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, além 

de protesto judicial do presente título, nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 03 de 

julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001141-86.2017.8.11.0025 SENTENÇA Cuida-se de ação 

previdenciária proposta por JOSÉ BARBOSA, com o objetivo de compelir o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a concessão de 

auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, 

alternativamente, benefício assistencial à pessoa com deficiência. Petição 

inicial e documentos à Id. 9922553, 9922563 e 9922573 – pág. 01/24. 

Laudo médico pericial à Id. 9922820, pág. 5/12. Citado, o INSS contestou o 

pedido (Id. 9922820, pág. 17/44). Laudo pericial socioeconômico à Id. 

9922827, pág. 1/8. Manifestação pelo autor sobre os laudos pericias e 

impugnação à contestação (Id. 9922827, pág. 17/29). Os autos vieram 

remetidos a esta Vara Estadual em razão da Decisão que declinou da 

competência (Id. 992287, pág. 33/35). É o relatório. Passo à 

fundamentação. A presente ação versa sobre pedidos alternativos, uma 

vez que o demandante pretende ver satisfeito o pedido de concessão de 

auxílio-doença com posterior conversão para aposentadoria por invalidez, 

na qualidade de segurado especial, ou benefício assistencial. Assim, 

passo a apreciar o pedido de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez de segurado especial. Para a concessão do benefício pleiteado, 

deve o requerente, necessariamente, preencher os seguintes requisitos: 

qualidade de segurado especial; incapacidade para o trabalho posterior à 

filiação à Previdência Social e carência, nos moldes dos artigos 18, 25 e 

42 da Lei 8.213/1991. A incapacidade laboral, requisito indispensável para 

a concessão do benefício pretendido, não foi demonstrada. Com efeito, o 

laudo médico pericial (Id. 9922820, pág. 5/12) concluiu que o autor, 

conquanto tenha estado incapacitado do ano de 2014 a agosto de 2016, 

não apresenta incapacidade para o trabalho, estando o autor 

deambulando normalmente e com força do membro preservada, restando 

apto a voltar a realizar suas atividades laborativas. Em que pese a Expert 

atestar que o autor esteve incapacitado pelo período de 2014 a agosto de 

2016, contudo, o auxílio-doença requerido com DER em 27.02.2015 teve 

seu indeferimento em 20.10.2015 não em razão da capacidade laborativa 

do autor, mas por falta de comprovação da qualidade de segurado 

especial, conforme se extrai da comunicação de decisão administrativa à 

Id. 9922573, pág.21. Assim, não reconheço a ilegalidade na negativa 

administrativa ante ao fato de que o autor não logrou êxito em provar sua 

alegada condição de segurado especial. Isso porque, tratando-se de 

segurado especial, a percepção do apontado benefício é condicionada à 

comprovação, pelo requerente, de atividade rural em regime de economia 

familiar por 12 meses anteriores à data do acidente que teria lhe 

incapacitado, ou seja, 11/2012 a 11/2013 (receituário médico Id. 9922567 – 

Pág.31), ou ainda, considerando que houve desdobramento do quadro, 

levando o autor a requerer administrativamente o benefício em 27.02.2015, 

deveria comprovar atividade rurícola de 02.2014 a 02.2015. Contudo, para 

demonstrar sua atividade rural durante este período o autor juntou os 

seguintes documentos: a) Contrato de comodato de imóvel rural entre o 

autor e o proprietário do imóvel denominado Chácara nossa Senhora 

Aparecida, Comunidade São Braz, com duração de 03 (três) anos, com 

início em 05.2011 e termino em 12.2014, datado de 06.2011 e reconhecido 

firma em cartório somente em 06.2014. Escritura pública do referido imóvel 

em nome do Sr. Olenir e uma conta de Energia rural (com endereço da 

referida comunidade São Braz) referente ao mês 02/2014 em nome de 

Gerson Teixeira Mendes (Id. 9922563, pág. 62/63 e Id. 9922567, pág. 

1/10); b) Contrato de comodato de imóvel rural entre o autor e a 

proprietária do imóvel denominado Sítio Monte Alto, Linha 6 – Comunidade 

Menino Jesus, com duração de 05 (cinco) anos, com início em 01.2015 e 

termino em 01.2020, datado de 01.2015 e reconhecido firma em cartório 

somente em 10.2015 (posterior a DER 27.02.2015). Cópia do cartão do 

contribuinte emitido pela SEFAZ em nome da proprietária do referido imóvel 

rural, Sra. Adriana de Oliveira (Id. 9922567, pág. 11/13); c) cópia de 

encaminhamento médico com carimbo de PSF Rural, sem data (Id. 

9922567, pág. 15); d) cópia do prontuário de atendimento ambulatorial 

onde consta como endereço do autor “linha 06, com. todos os santos”, 

porém, datado em 25.04.2014, data em que, pelo contrato de comodato 

descrito no item “a”, o autor residia na comunidade São Braz (Id. 9922567, 
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pág. 17); e) cópia de Nota Fiscal de aquisição de produtos para a lida 

rural, datada em 16.11.2015 (posterior a DER), onde consta o endereço do 

autor “Linha 06, km 10 – Sitio Monte Alto” (Id. 9922567, pág. 19); f) cópia 

da declaração de Exercício de Atividade Rural junto ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Juína, datada em 17.11.2015, onde consta o 

período de atividade rural exercido pelo autor de 01.05.2011 a 17.11.2015, 

sendo que o referido período de atividade rurícola foi declarado com base 

nos documentos descritos nos itens “a”, “b” e “e” (Id. 9922567, pág. 

23/27); Analisando os documentos apresentados concluo que são 

extemporâneos ao período de carência que se pretende comprovar e/ou 

contraditórios e frágeis, pois os documentos que se referem os itens “a” e 

“b” tratam-se de contratos de comodato que deixam dúvidas razoável 

quanto a sua veracidade em razão das contradições existentes. Vejamos: 

Em primeiro lugar, o documento de que trata o item “a” indica que pelo 

período de 05.2011 a 12.2014 o autor residia na Comunidade São Braz, no 

entanto, o documento de que trata o item “d” aponta que em 25.04.2014 o 

autor era morador da Linha 06. Ademais, o referido contrato, em que pese 

ter sido datado em 10.06.2011, somente teve firma reconhecida em 

cartório em 29.06.2014, ou seja, apenas 03 (três) dias antes do autor 

requerer o benefício previdenciário junto ao INSS (Benefício 701.001.298-0 

– Id. 9922573- pág.17). Em segundo lugar, o documento de que trata o item 

“b” indica que o autor passou a residir na Linha 06 após janeiro de 2015, 

no entanto, o documento de que trata o item “d”, datado de 25.04.2014, 

aponta como endereço do autor a referida Linha 06, a demonstrar 

verdadeira confusão de onde realmente o autor residia. Destaca-se, 

ainda, que o referido contrato, apesar de datar de 03.01.2015, teve firma 

reconhecida em cartório somente no dia 09.10.2015, ou seja, apenas 10 

(dez) dias antes de ter sido indeferido o benefício de auxílio-doença 

requerido pelo autor, em razão da falta de comprovação de sua qualidade 

de segurado especial (Id. 9922573, pág. 21). E não é só. A cópia da 

Comunicação de Decisão administrativa, emitida pelo INSS em razão do 

indeferimento do pedido de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa 

com Deficiência, requerido em 02.07.2014, consta endereço urbano do 

autor, Rua Poxoreu, nº33, Módulo 05 (Id. 9922573, pág. 17). Descarto 

como prova da alegada condição de segurado especial os seguintes 

documentos: o documento de que trata o item “c”, em razão de não haver 

qualquer data no referido documento; o documento referente ao item “d”, 

uma vez que contraditório com relação aos contratos dos itens “a” e “b” e, 

os documentos dos itens “e” e “f” em razão de estar datado 

extemporaneamente ao período que se pretende comprovar, 16.11.2015 e 

17.11.2015 respectivamente. O que resta são provas produzidas em 

período muito anterior à carência exigida, que, nem sequer serviriam como 

prova de fato, já que os documentos Id. 9922563 (pág. 58/61) referem-se 

a contratos sem reconhecimento de firma, com valor meramente 

declaratório, que desacompanhado de outros elementos que comprovem 

que o autor efetivamente laborou na lida rural tornam-se inservíveis. Diante 

disto, nada obstante reconhecer a dificuldade de se amealhar documentos 

probatórios da condição de rurícola, não é crível que o autor não tenha um 

único documento contemporâneo a sua incapacidade, nem mesmo uma 

única nota fiscal que comprovasse que o autor realmente laborou na lida 

rural pelo período que se pretende provar, desvelando-se flagrante 

manobra cujo objetivo é produzir sustentáculo probatório para obtenção 

de benefício previdenciário. Logo, estou firme no sentido de que o autor 

não cumpriu com os requisitos alusivos à carência e a condição de 

segurado especial que lhe garantisse o benefício de auxílio-doença, razão 

pela qual passo, portanto, à análise do pedido alternativo e sucessivo de 

benefício social de amparo ao deficiente que o autor requer seja 

reconhecido desde a Data de Entrada do Requerido administrativo, 

formulado em 02.07.2014. Segundo dispõe o artigo 20 da Lei 8.742/93, é 

garantido o benefício no valor de um salário mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso (65 anos ou mais) que comprove não possuir meios 

de prover à própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, assim 

considerada aquela cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário mínimo. Quanto à possibilidade de prover o seu próprio 

sustento ou de tê-lo provido por sua família, o laudo pericial 

socioeconômico (Id. 9922827, pág. 1/8) concluiu que a autor reside em 

casa cedida, não possui gastos com moradia, agua e luz, no entanto há 

gastos com medicamentos. Sobrevive do benefício de aposentadoria por 

idade rural de sua companheira, bolsa família em nome do autor, e 10% 

sobre o lucro auferido com a venda das hortaliças produzidas na chácara 

onde reside (vendidas na Feira Municipal) cujo valor perfaz o montante 

aproximado de R$220,00 (duzentos e vinte reais) mensais. Para calcular a 

renda per capita excluo o salário mínimo recebido a título de aposentadoria 

pela companheira do autor, excluindo-a do grupo pra fins de cálculo da 

renda familiar, o que faço por analogia ao parágrafo único do art.34 do 

Estatuto do Idoso e com amparo da orientação jurisprudencial, razão pela 

qual, reconheço como preenchido o fator da miserabilidade. Por outro lado, 

o benefício assistencial, quando se destina à pessoa portadora de 

deficiência, seu deferimento está condicionado à comprovação da 

existência de incapacidade que impeça sua participação na sociedade em 

condições de igualdade, nos termos do § 2º do art. 20 da LOAS, o que 

não se amolda ao caso do autor, pois o laudo médico pericial foi 

conclusivo no sentido de que o autor não se trata de pessoa com qualquer 

deficiência, estando apto para a vida laborativa (Id. 9922820, pág. 5/12). 

No mais, o benefício assistencial é destinado tão só aos cidadãos 

portadores de algum impedimento de longo prazo, que incapacita a pessoa 

com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo 

mínimo de dois anos (nos moldes do art. 20, §10 da LOAS), o que não é o 

caso do autor, já que os documentos médicos acarreado aos autos 

tratam-se de atestados médicos que afastam o autor de suas atividade 

laborativas pelos prazos de 180 (cento e oitenta) dias e 90 (noventa) dias 

(Id. 9922572, pág. 9 e Id. 9922573, pág.13). Ademais, segundo o laudo 

socioeconômico o próprio autor provê seu sustento, por meio da venda de 

hortaliças na feira. Diante disto, não tendo o autor desconstituído as 

conclusões à que chegou o órgão previdenciário e, considerando a perícia 

judicial, concluo também que o autor não apresenta incapacidade laboral 

apta a lhe conferir o direito pretendido nos autos. Assim, não é possível, 

neste momento, conceder-lhe o benefício em testilha em razão de ser 

destinado apenas àqueles que, em razão da idade (65 anos ou mais) ou 

da incapacidade de longo prazo, somado ao fator de miserabilidade, não 

têm como auferir meios de sobrevivência. Se, futuramente, o autor 

quedar-se em situação de miserabilidade somada ao quesito etário ou 

incapacidade de longo prazo, fará jus ao benefício que, no entanto, 

atualmente não lhe pode ser deferido. Pelo exposto, JULGO inteiramente 

improcedentes os pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, 

do novo Código de Processo Civil. Defiro a assistência judiciária gratuita. 

Sem custas e nem honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Juína/MT, 03 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001422-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDE REGINA SPINDOLA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001422-42.2017.8.11.0025 S E N T E N Ç A Vistos etc., 

Trata-se de pedido de concessão de “Alvará Judicial para Abertura de 

Sepultura, Exumação e Translado de Restos Mortais” de DIVINO SOUZA 

DE OLIVEIRA, formulado por ÉLIDE REGINA SPINDOLA DE OLIVEIRA. Narra 

sucintamente a Inicial que os restos mortais de Divino Souza de Oliveira 

(falecido em 23.07.2017, sepultado na ALA B, quadra 04, bloco C, Lote 16 

do Cemitério Municipal de Juína/MT) serão transladados para o Cemitério 

Central do Municipal de Formosa/GO, em razão de seus familiares 

residirem na referida cidade. A requerente juntou a certidão de óbito de 

Divino Souza de Oliveira (Id. 10814994), bem como os documentos 

pessoais constando Élide Regina Spindola de Oliveira como filha (Id. 

10814831). Juntou, ainda, declaração do administrador do cemitério de 

Formosa/GO autorizando o recebimento dos restos mortais de Divino (Id. 

10815000), bem como o documento do veículo fúnebre que realizará o 

translado (Id. 10972835). Por fim, o Ministério Público manifestou-se 

favorável à expedição do Alvará Judicial (Id. 10938969). É o relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. A exumação e o translado de restos 

mortais são serviços funerários requisitados em cemitérios públicos ou 

particulares. Acerca do conceito de exumação, transcreve-se: “A 

exumação consiste em condicionar os restos mortais, após a 

decomposição natural dos tecidos, em uma caixa, geralmente de fibra. As 

exumações podem ser requeridas administrativamente ou judicialmente, 

pelos herdeiros ou pelas autoridades. (CAMPANA, Felipe Ramos. As 

exumações e translados de cadáveres e restos mortais no município do 

Rio de Janeiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, 
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n. 2300, 18 out. 2009. Disponível em: . Acesso em: 25 out. 2017)” O 

conceito de transladação é dado da seguinte forma: “O ato de translado 

consiste em remover o corpo cadavérico ou os restos mortais já 

exumados de uma sepultura para outra (no mesmo ou em outro cemitério), 

para o Forno Crematório ou para uso das autoridades. O cadáver, que é o 

corpo cadavérico antes da consumação dos tecidos, não pode ser 

transladado por requerimento administrativo dos interessados, apenas 

judicialmente ou a pedido da autoridade policial. (CAMPANA, Felipe Ramos. 

As exumações e translados de cadáveres e restos mortais no município 

do Rio de Janeiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 

14, n. 2300, 18 out. 2009. Disponível em: . Acesso em: 25 out. 2017).” É 

certo que o hábito de reverenciar seus entes falecidos, inerente à própria 

condição humana, transcendendo qualquer crença religiosa, deve ser 

protegido, em especial ante o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana. O requerimento se baseia no fato de que a família do de 

cujus não teve oportunidade de sepultá-lo, tendo tomado conhecimento de 

sua morte transcorrido mais de 30 (trinta) dias após o seu passamento, 

sendo que seu sepultamento aconteceu às pressas, sem maiores 

diligencias para encontrar os familiares em razão de problemas na Câmara 

Fria do IML, conforme declaração da Associação Ministério da Esperança 

Serviços Fúnebre Id. 10815969. Ademais, Divino Souza de Oliveira não 

possui qualquer familiar residindo no Município de Juína/MT, estando toda 

sua família na cidade de Formosa/GO. Assim, comprovado pela 

documentação o vínculo de parentesco da requerente (filha de Divino), a 

expedição do Alvará Judicial é a medida de rigor. Por fim, ressalva-se que 

a operação de exumação, além de ser custeada pela parte-autora, deve 

ser realizada com observância de todas as exigências sanitárias, 

devendo a diligência ser realizada por serviço funerário habilitado, 

respeitando todas as normas expedidas pelo Mistério da Saúde 

(Resolução - RDC n. 68, de 10 de outubro de 2007), bem como a 

Resolução RDC nº 147, de 04 de agosto de 2006 da ANVISA. Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA 

ABERTURA DE SEPULTURA, EXUMAÇÃO E TRANSLADAÇÃO DOS 

RESTOS MORTAIS DE DIVINO SOUZA DE OLIVEIRA DO CEMITÉRIO 

PÚBLICO DA CIDADE DE JUÍNA/MT PARA O CEMITÉRIO CENTRAL DA 

CIDADE DE FORMOSA/GO, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEFIRO o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual fica 

isenta a parte do pagamento das custas. INTIME-SE a parte autora da 

presente sentença. EXPEÇA-SE o Alvará Judicial em nome de ÉLIDE 

REGINA SPINDOLA DE OLIVEIRA para abertura de sepultura, exumação e 

transladação dos restos mortais de DIVINO SOUZA DE OLIVEIRA do 

Cemitério Público da cidade de Juína/MT para o Cemitério Central da cidade 

de Formosa/GO, que deverá ser exumado e transladado pela empresa C. 

L. Pagnussatt – ME (CNPJ: 08.562.676/0002-61), veículo: Chevrolet/S10, 

cor branca, Placa OBG 7411 – MT. Ciência ao Parquet. Por fim, cumpridas 

todas as determinações acima, ARQUIVE-SE os autos, com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

19 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 128577 Nr: 1654-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS, ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão negativa de fl.54, INTIME-SE a parte autora para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 92604 Nr: 710-11.2013.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVR, WR, MRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de que seja realizada a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, requerer o que entender por direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17366 Nr: 2676-58.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIORINDO MENEGOLIA, ALEXANDRE ANDRÉ 

MENEGOLLA, AVELINO MENEGOLLA, TEREZINHA PASINATTO 

MENEGOLLA, ROSANE SALETE VERARDO MENEGOLLA, CIRLEI SALETE 

MENEGOLLA, RODRIGO PAULO MENEGOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM, LISIANE 

BOENIG BOGER BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rebeka Vieira - 

OAB:14392-A/MT

 "DESPACHO. Vistos em correição. [...]Na forma do artigo 513, §2º do 

NCPC, intime-se o Executado, na pessoa de seu advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 3.378.198,92 

(três milhões, trezentos e setenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e 

noventa e dois centavos), acrescido das custas, se houver.Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.Ademais, não efetuado o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, 

devendo recolher os valores devidos pelas diligências efetuadas. 

Certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, mediante o recolhimento das devidas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 517 do NCPC, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.Por fim, DETERMINO 

a imediata expedição de mandado de manutenção da posse em favor dos 

autores, ora Exequentes, quanto à área turbada, ocasião em que o Sr. 

Oficial de Justiça deverá lavrar auto de constatação da área, 

discriminando os fatos relevantes, notadamente, o estado das cercas e 

das pastagens.Intimem-se.Cumpra-se".Juína/ MT, 14 de março de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57787 Nr: 4073-11.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MOTO GROSSO, GESTOR DA SAÚDE ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FLS. 194/199.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121258 Nr: 2145-15.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. FINANCEIRA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/0MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:OAB/PR 

42.277

 DESPACHO"Vistos em correição.Sem prejuízo de eventual julgamento 

imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, 

em caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob 

pena de preclusão. Havendo postulação de produção de prova 

testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, 

providência essa que visa concretizar a duração razoável do processo e 

a economia processual.

 Após, certifique-se e volte-me concluso.Às providências.Juína/MT, 22 de 

fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55780 Nr: 2061-24.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANNER & LANNER LTDA. (GALEÃO PNEUS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LOPEZ CORTEZ, RUDEMAR 

COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Parte Autora, para que se manifeste acerca da certidão de 

fl.109.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109824 Nr: 2492-82.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos etc. Colhida às oitivas das testemunhas Doralice dos Santos de 

Souza, Carmem Abreu de Oliveira, Maria Aparecida de Araújo, bem como 

o depoimento pessoal do requerido, conforme consta na gravação em 

áudio e vídeo armazenado no CD-R que é parte integrante deste termo de 

audiência. Tendo em vista que as partes transigiram, hei por bem 

homologar o acordo entabulado entre as mesmas. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO o acordo formalizado entre as partes, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos. Por consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Às providências. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94663 Nr: 2901-29.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A- SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA - ME , MARCIO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (a) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105058 Nr: 66-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGUINALDO PEREIRA MOURAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)"Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil, para conceder ao 

requerente Aguinaldo Pereira Mouras a adoção do adolescente João Vitor 

dos Santos, nos termos do art. 39 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e art. 1618 e seguintes do Código Civil. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, observando-se as 

formalidades legais previstas no art. 47 e parágrafos do Estatuto da 

Criança do Adolescente, a fim de retificar ao registro civil do adolescente, 

que passará a se chamar João Vitor dos Santos Mouras, mantendo o 

nome da mãe biológica e constando no assento como pai o requerente 

Aguinaldo Pereira Mouras, e o nome dos avós paternos Anizio Rodrigues 

Mouras e Leonice Pereira Mouras, inscrevendo-se no registro civil a 

sentença, cancelando-se o registro original e lavrando-se outro com o 

nome do requerente como pai do adolescente, e os nomes dos 

ascendentes destes como avós do infante, não registrando nenhuma 

observação sobre a origem do ato na certidão de registro. Em tempo, fixo 

os honorários advocatícios à advogada dativa em 03 (três) URH’s, 

conforme tabela da OAB, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a devida certidão em favor da advogada. Com o trânsito em 

julgado e após as formalidades legais, arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Às providências. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105058 Nr: 66-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGUINALDO PEREIRA MOURAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Aguinaldo Pereira Mouras, devidamente qualificado e 

representado nos autos, formulou perante este Juízo o pedido de adoção 

parcial do adolescente João Vitor dos Santos, nascido aos 13 de fevereiro 

de 2004, filho de Cristiani Ferreira dos Santos, aduzindo, em síntese, que 

convive maritalmente com a genitora do adolescente há aproximadamente 

treze anos, sendo que a genitora do menor perdeu completamente o 

contato com o pai biológico, não sabendo o seu paradeiro, deixando de 

registrá-lo. Sustenta que desde que passou a conviver com a genitora da 

criança, esta se encontra sob os seus cuidados, asseverando que estão 

preenchidos os requisitos para concessão da adoção. Com a inicial vieram 

documentos 09/14. Relatório psicossocial apresentado pelo Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social 56/58. O Ministério Público 

Estadual opinou favoravelmente ao pedido de adoção. É o relatório. 

Fundamento e decido. Certo é que, os direitos assegurados à criança e o 

adolescente, são revestidos do caráter de prioridade absoluta, por se 

tratar de medidas que visam o bem estar e a proteção daqueles, garantia 

esta alçada a nível constitucional, como se vê no art. 227, caput, da 

Constituição Federal: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”.Com efeito, para a concessão da adoção, por se tratar de 

medida com sérios e irreversíveis reflexos na vida das partes envolvidas, 

e principalmente para o adotando, não basta a simples “entrega da 

criança” ou a guarda de fato, ao contrário, mostra-se imprescindível o 

preenchimento de requisitos específicos, previstos no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Inicialmente cumpre destacar que a adoção da criança 

e adolescente reger-se-á segundo o disposto na Lei n. 8.069/1990 (art. 

39, ECA). Partindo dessas premissas, e analisando as provas 

apresentadas aos autos, constata-se que o requerente preenche os 
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requisitos previstos na legislação especial. Senão vejamos. 1 – o 

adotando deve contar com, no máximo, 18 (dezoito) anos à data do pedido 

(art. 40, ECA). Como se vê da certidão de nascimento acostada aos autos, 

dúvida não há que o adotando possui menos de 18 (dezoito) anos, 

porquanto nasceu em 13 de fevereiro de 2004, ou seja, possui atualmente 

14 (quatorze) anos de idade. (fl.12). 2 – podem adotar os maiores de 18 

(dezoito) anos, independentemente do estado civil e o adotante há de ser 

pelo menos 16 (dezesseis) anos mais velho que o adotando (art. 42, 

caput, e § 3°, ECA). Extrai-se dos documentos pessoais acostados aos 

autos, que o requerente possui mais de 18 (dezeoito) anos, cumprindo a 

exigência contida no art. 42, § 3°, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no qual o adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos 

mais velho que o adotando (fl. 11). 3 – apresentar reais vantagens para o 

adotando (art. 43, ECA). No caso, resta demonstrada de forma inequívoca 

que a adoção trará reais vantagens para o adotando, porquanto o 

presente pedido visa regularizar a situação fática verificada. Com efeito, 

ressai dos autos que o requerente convive maritalmente com a genitora do 

adolescente, sendo que, desde então, passou a cuidar do adotando como 

se seu filho fosse, dispensando a ele todo carinho necessário para a sua 

formação. Restou demonstrado, ainda, por meio do depoimento colhido na 

audiência designada, que a genitora desconhece o paradeiro do pai 

biológico do adolescente, que, por sua vez, deixou de reconhecer a 

paternidade. Assim, considerando que o adotando está sob os cuidados 

do requerente há mais de dez anos, sendo por este criado, ao que consta 

dos autos, com todo carinho e cuidado necessário a contribuir para a sua 

formação, demonstrado está que a adoção trará reais vantagens para a 

criança. A propósito, a meu ver, o requerente possui todas as condições 

para cuidar do adolescente e dispensar a ele todo amor necessário para a 

sua formação e seu crescimento, sendo este o requisito indispensável 

para estreitar o vínculo entre os adotantes e o adotando, situação esta 

que vem ocorrendo há vários anos. 4 – consentimento dos pais ou do 

representante legal do adotando (Art. 45, ECA). Questão de maior 

relevância, no que tange a adoção, é o consentimento dos pais ou do 

representante legal do adotando. Ocorre que, no caso, a adoção não 

implica destituição do poder familiar dos pais biológicos, porquanto, se 

trata de pedido parcial, ou seja, somente em relação à concessão da 

adoção para inclusão da paternidade, uma vez que o requerente convive 

maritalmente com a genitora da criança. Assim, em princípio, necessário 

seria apenas o consentimento do pai constante no registro civil da criança. 

Contudo, em análise aos documentos que instruíram a petição inicial, 

sobretudo o assento de nascimento da criança, vislumbro que o pai 

biológico não procedeu ao seu reconhecimento, conforme afirmado pela 

genitora em audiência, sustentando que desconhece o seu paradeiro. 

Partindo dessas premissas, entendo que se mostra prescindível o 

consentimento do genitor, a teor do que dispõe o art. 45, § 1º, que, 

segundo o qual “o consentimento será dispensado em relação à criança 

ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido 

destituídos do pátrio poder”. Com efeito, não sendo o suposto pai biológico 

do adolescente detentor do poder familiar, não há que se falar em seu 

consentimento. Logo, preenchidos os requisitos exigidos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a procedência do pedido de adoção é a medida 

que se impõe. É fato que o adolescente, contando hoje com quatorze anos 

de idade, conforme acima citado, necessita estar inserido em um lar 

estruturado, a fim de contribuir para o seu amadurecimento e formação de 

personalidade, sendo-lhe assegurado atingir à fase adulta com as 

melhores garantias morais e materiais, como se vê no art. 3° do Estatuto 

da Criança e do Adolescente: “Art. 3°. A criança e o adolescente gozam 

de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade”. Ressalta-se ainda que, 

prescindível se mostra o estágio de convivência, uma vez que o 

requerente convive com o adotando há aproximadamente treze anos, ou 

seja, tempo suficiente para se avaliar a conveniência da constituição do 

vínculo, a teor do que dispõe o art. 46, § 1º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (parte final). Consigna-se, ainda, que o adotando foi ouvido 

em Juízo, conforme determinação contida no art. 45, § 2º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, oportunidade em que manifestou afeto pelo 

requerente e concordou com o pedido de adoção. No caso, não se trata 

de pedido de colocação em família substituta, razão pela qual não 

vislumbro necessária a declaração sobre a existência de bens, direitos ou 

rendimentos relativos à criança ou ao adolescente, porquanto, referida 

exigência, somente será aplicada nos casos de prestação de contas e 

hipoteca legal, o que não se vê no caso. Por fim, o processo de adoção 

implica na intervenção de uma equipe técnica, formada por assistentes 

sociais e psicólogos. Diante do relatório de estudo social apresentado às 

fls. 56/58, dúvidas não há que o requerente possui condições de criar o 

adolescente, como já vem fazendo há anos, proporcionando a ele todo 

afeto, carinho e cuidados necessários para o seu desenvolvimento. Não 

bastasse, é regra do Código de Processo Civil que o Juiz dirigirá o 

processo, velando pela rápida solução do litígio, sem, contudo, afastar a 

segurança da decisão, devendo indicar os motivos que lhe formaram o 

convencimento, após apreciar livremente a prova. Assim, outro caminho 

não há a não ser julgar procedente a pretensão do requerente. Ante o 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente a 

pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 269, I, do Código de Processo Civil, para conceder ao requerente 

Aguinaldo Pereira Mouras a adoção do adolescente João Vitor dos 

Santos, nos termos do art. 39 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e art. 1618 e seguintes do Código Civil. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, observando-se as 

formalidades legais previstas no art. 47 e parágrafos do Estatuto da 

Criança do Adolescente, a fim de retificar ao registro civil do adolescente, 

que passará a se chamar João Vitor dos Santos Mouras, mantendo o 

nome da mãe biológica e constando no assento como pai o requerente 

Aguinaldo Pereira Mouras, e o nome dos avós paternos Anizio Rodrigues 

Mouras e Leonice Pereira Mouras, inscrevendo-se no registro civil a 

sentença, cancelando-se o registro original e lavrando-se outro com o 

nome do requerente como pai do adolescente, e os nomes dos 

ascendentes destes como avós do infante, não registrando nenhuma 

observação sobre a origem do ato na certidão de registro. Em tempo, fixo 

os honorários advocatícios à advogada dativa em 03 (três) URH’s, 

conforme tabela da OAB, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a devida certidão em favor da advogada. Com o trânsito em 

julgado e após as formalidades legais, arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Às providências. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81109 Nr: 749-76.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR NASCIMENTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111464 Nr: 3310-34.2015.811.0025

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA FAULA VILARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:82.329 OAB/SP, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - 

OAB:236637

 SENTENÇA: "Vistos em correição. Cuida-se de ação de exibição de 

documentos c.c pedido liminar proposta por ELAINE CRISTINA FAULA 

VILARINO em face de VIVO-TELEFONIA-SA, já qualificados nos autos.

[...].Breve relato. DECIDO.O feito tramita desde 2015 e imprescinde de 

impulso da requerente para que lhe dê andamento.Compulsando os autos, 

conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na demanda, eis que 

há mais de 01 (um) ano abandonou o processo, que aguarda providências 

da sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito. 

[...]Assim, consubstanciado no fato de que cabe a parte interessada 
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promover o andamento do processo, providenciando os atos e diligências 

que lhe incumbir, sob pena de extinção, a extinção do feito e o 

arquivamento dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso II do NCPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do NCPC.Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se". Juína/MT, 8 de março de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102498 Nr: 3374-78.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu LEOMAR VIEIRA 

DE OLIVEIRA na pena do art. 155, “caput”, do Código Penal.Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena: reclusão, de DETERMINO as seguintes 

providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) 

PROVIDÊNCIAS para a execução da multa;Tendo em vista a atuação da 

advogada Dativa Dra. HILONÊS NEPOMUCENO para defesa do réu, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 10 URH’s. EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, 

feitas as comunicações semestrais devidas.P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Juína-MT, 18/07/2017 VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136913 Nr: 1177-14.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado do réu para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, JAIR LEÃO; SÉRGIO 

DOS REIS; ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES e ANDRÉIA 

APARECIDA FIGUEIREDO, tendo em vista a certidão negativa de fl. 193.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4564 Nr: 5417-37.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal externada na 

denúncia para o fim de CONDENAR o acusado EUZÉBIO ALVES MIRANDA, 

vulgo “AMAZONAS”como incurso nas penas do artigo 121, caput, do 

Código Penal.Passo à DOSIMETRIA da pena (art. 5º, XLVI, CF/88) do 

homicídio simples, cuja pena é de SEIS a VINTE ANOS de reclusão.Primeira 

Fase:Culpabilidade NORMAL. Sem mausantecedentes.Conduta social sem 

aferição negativa. Personalidade do agente não foi objeto de aferição 

técnica interdisciplinar. Os motivos, as circunstâncias e as consequências 

do crime são ínsitos ao tipo penal. Nada pode ser dito sobre o 

comportamento da vítima que influencie a dosimetria.Assim, ausente 

diretriz negativa, FIXO a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.Segunda 

Fase:AUSENTES causas atenuantes ou agravantes da pena.Terceira 

Fase:Não há causas de aumento ou diminuição da pena.Assim, alcanço 

uma pena DEFINITIVA de 6 (seis) anos de reclusão, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime.A pena deverá ser cumprida em REGIME inicialmente 

SEMIABERTO.Tendo em vista a condenação pelo Tribunal do Júri, bem 

como que após a instrução criminal o réu não mais foi encontrado, resta 

evidente o “periculum libertatis” plasmado no risco concreto àAPLICAÇÃO 

DA LEI PENAL, razão por que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu 

EUZÉBIO ALVES MIRANDA, vulgo “AMAZONAS” (art. 312 do CPP).Para 

tanto, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, ALIMENTANDO-SE o BNMP 1.0 

e 2.0.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010034-78.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI PRESTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010034-78.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: NELCI PRESTES VISTOS. Intime-se o requerido para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010035-63.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: NELSON ANTONIO MILHORINI VISTOS. Intime-se o 

requerido para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 
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anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010417-90.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCI SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010417-90.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: DELCI SILVA DOS SANTOS 

VISTOS. Defiro o pedido de desarquivamento dos autos. Intime-se o 

reclamado para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso o devedor 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-42.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DAS GRACAS FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO OAB - MT19654/O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000409-42.2016.8.11.0025. REQUERENTE: IRENE DAS GRACAS FIRMINO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta em juízo. 

Versam os autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE DEIXE O 

REQUERIDO DE REALIZAR A COBRANÇA INDEVIDA C.C. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C REPETIÇÃO DOS VALORES 

PAGOS INDEVIDAMENTE, verifico que as partes transigiram conforme 

petição de Acordo (ID 8071483). Assim, considerando que o processo 

deve ser entendido como meio e não forma de se atingir o direito 

postulado, pelo o Judiciário deve buscar, sempre, atingir o direito material 

controvertido, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes e, vista de consequência JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC. Sem custas e honorários, a teor 

dos art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. 

Juína, 25 de Julho de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína- MT 25 de Julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-71.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010125-71.2016.8.11.0025. REQUERENTE: SERGIO ALVES MARTINS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 

Direto ao ponto, o requerente celebrou contrato com a empresa requerida 

para utilização de TV por assinatura, em que todo mês era debitado 

automaticamente em seu cartão de crédito, o valor de R$ 44,07, no entanto 

em dezembro de 2013, via telefone, o Requerente solicitou o cancelamento 

do serviço mesmo estando cancelado serviço, a Requerida continuou a 

debitar os serviços na fatura do cartão de crédito do pagamento de 

valores indevidos, como o constante na fatura do cartão de janeiro de 

2014, no valor de R$ 44,07 (quarenta e quatro reais e sete centavos). 

Destaca o requerente “Não bastassem as cobranças indevidas em seu 

cartão de crédito, em fevereiro de 2014, o Requerente tentou abrir 

cadastro em um comércio local e teve o crédito negado, pois seu CPF 

havia sido inscrito no SERASA”. A reclamada alega em sua defesa 

genérica que o autor possui duas assinaturas em seu nome, que o mesmo 

deixou de informar sobre a quitação do débito, e da inexistência de danos 

morais, sem trazer aos autos qualquer contrato de adesão, gravação ou 

e-mail que fundamente seus argumentos. De acordo com a regra contida 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito ä repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

Em razão disso, condeno a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

44,07 em dobro, atualizada monetariamente a partir de abril/2007 e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. No que 

tange ao pedido de danos morais, a manutenção do nome do reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito é indevida, e gera o dever de 

indenizar pelo dano moral experimentado. A reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. 

Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, 

da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: I – omissis; X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
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dano material ou moral decorrente de sua violação” (os grifos não 

constam do original). Por sua vez, a legislação infraconstitucional, via do 

art. 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano” (grifos parciais). Ainda, 

o art. 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: 

“ Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção 

e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. Desta forma, verificada a existência do dano, surge o dever de 

indenizar, e nesse sentido, é a jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E 

EM REGISTRO DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.RECURSO 

CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, PROVIDO. 1. A despeito da 

interposição dos embargos declaratórios o e. Tribunal a quo não apreciou 

a questão à luz do artigo 26 §1º e 2º da Lei 9.492/97. Aplicação da Súmula 

211 desta Corte. Dever do credor em providenciar o cancelamento do 

protesto e da inscrição no Serasa após o pagamento da dívida. Aplicação 

do CDC. Precedentes. 2. O entendimento deste Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que evidente exagero ou manifesta irrisão na 

fixação do ressarcimento pelo dano moral, pelas instâncias ordinárias, 

viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tornando 

possível, assim, a revisão da aludida quantificação. 3. O termo inicial da 

correção monetária é o arbitramento da indenização e não a data do 

ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido em parte e, no ponto, provido 

para determinar a redução da indenização a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

(REsp 897.089/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA 

TURMA, julgado em 06.03.2007, DJ 02.04.2007 p. 292) (grifei) Quanto à 

fixação do valor da condenação relativa aos danos morais, que 

independem de prova, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos tribunais para 

sua fixação, reputo justa a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado 

pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. DIANTE 

DO EXPOSTO, julgo procedente a reclamação formulada com fundamento 

no artigo 487,I, DO Código de Processo Cívil, e condeno a reclamada SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de indenização por danos morais, cujo valor que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir do EVENTO DANOSO, pela manutenção indevida do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, e R$ 88,14 a título de 

repetição do indébito, corrigido pelo INPC/IBGE desde Janeiro/2014 e 

acrescido de juros de mora a partir da citação, e determino à reclamada 

que promova a exclusão definitiva do nome do reclamante dos bancos de 

dados do SPC e SERASA no prazo de cinco dias. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), 20 de julho de 2018. 

Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, Ante a previsão do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE a sentença exarada pela 

Juíza Leiga credenciada a este juízo, corroborando o projeto de sentença 

apresentado, em especial no que pertine à exposição da relação fática 

entre as partes, mas divergindo da conclusão esposada no esboço 

decisório, razão porque passo a formular as correções no texto decisório, 

tornando-o definitivo e íntegro num só entendimento, como segue: Não 

obstante tenha o autor negado a existência de débitos para com a 

operadora de serviços de televisão por assinatura, das próprias faturas 

de seu cartão de crédito se extrai que as três prestações pagas no valor 

de R$ 44,07 não se tratavam de cobrança do pacote de serviços 

prestados e sim de “negociações de débitos”, como se acha estampado 

no aludido documento. Ademais disso, em sua contestação a demandada 

apresentou uma lista de débitos com os serviços consumidos nos meses 

de dezembro/2012 (R$ 62,90); fevereiro de 2013 (R$ 86,12); maio de 2013 

(R$ 90,03 + R$ 60,03) e setembro de 2013, no montante de R$ 108,44, e 

referidos valores e meses não foram sequer objeto de impugnação ou 

negativa de parte do autor, que inadvertidamente insiste no argumento de 

que a prestadora de serviços estaria cobrando por duas assinaturas, 

quando em verdade a cobrança é da assinatura de cod. 11631970, na 

qual constam os débitos e a que foi inscrita no rol de inadimplentes. E 

antes que se diga que a tela de sistema apresentada, por se tratar de 

prova unilateral, seria sempre e sempre inválida, registre-se que o 

conteúdo apresentado na referida tela de sistema não foi impugnado pela 

parte ex adversa, e, para além dessa questão, há que se ter por cautela a 

tese de que as telas de sistemas produzidas por prestadoras de serviços 

regulados e fiscalizados pelas agências reguladoras criadas com a 

Reforma Administrativa de 1998, no caso presente, por se tratar de 

telecomunicações, a ANATEL, sejam unilaterais e de fácil fabricação, 

adulteração, moldura. Ora, as prestadoras de serviços telefônicos ou de 

telecomunicações se sujeitam à fiscalização dos órgãos de regulação, 

inclusive auditagem de sistemas, não sendo tão permissiva ou aleatória 

esse armazenamento de dados e suas eventuais mudanças. Relembre-se, 

por fim, o autor diante das telas do sistema interno, apontando de forma 

detalhada e pormenorizada os meses e os valores inadimplidos, sobre 

elas simplesmente silenciou, insistindo em tese que sequer foi aventada na 

defesa, não havendo juridicidade na ideia de que por serem supostamente 

unilaterais as telas e as informações nela contida são imprestáveis, sem 

mais nem porquê. Sobre o tema: 2. Na hipótese, a autora alega ter sido 

cobrada por serviços que não solicitou e que em virtude das cobranças 

teve seu nome inscrito em cadastros de maus pagadores. A ré, por sua 

vez, assevera que os serviços foram contratados e junta vasta 

documentação comprobatória. Oportunizado à autora se manifestar sobre 

a contestação e documentos, esta manteve-se inerte (fl. 37). Assim, não 

se sustenta a alegação da autora/recorrente de que a sentença se 

baseou em prova unilateral, já que, em razão do seu silêncio, restou 

incontroverso que celebrou contrato de prestação de serviços de 

telefonia e, posteriormente, solicitou serviços de acesso à internet (telas 

comprobatórias de fls.67/96). (...)” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios, 1ª Turma Recursal, 20120710005998ACJ, 2012). Portanto, 

em dissonância com o projeto de sentença, havendo prova cabal da dívida 

e, por conseguinte, inexistindo qualquer ilicitude na conduta de torna-la 

publicizada nos órgãos de restrição ao crédito, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, reconhecendo a legitimidade da negativação, revogando 

a decisão antecipatória que havia determinado sua exclusão por 

ilegalidade, e rejeitando o pedido indenizatório. Com essas corrigendas, 

homologo o projeto de sentença, e extingo o feito com julgamento de 

mérito. Publique-se no próprio PJE. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Juína-MT, 27 de Julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-71.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010125-71.2016.8.11.0025. REQUERENTE: SERGIO ALVES MARTINS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 

Direto ao ponto, o requerente celebrou contrato com a empresa requerida 

para utilização de TV por assinatura, em que todo mês era debitado 

automaticamente em seu cartão de crédito, o valor de R$ 44,07, no entanto 

em dezembro de 2013, via telefone, o Requerente solicitou o cancelamento 

do serviço mesmo estando cancelado serviço, a Requerida continuou a 
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debitar os serviços na fatura do cartão de crédito do pagamento de 

valores indevidos, como o constante na fatura do cartão de janeiro de 

2014, no valor de R$ 44,07 (quarenta e quatro reais e sete centavos). 

Destaca o requerente “Não bastassem as cobranças indevidas em seu 

cartão de crédito, em fevereiro de 2014, o Requerente tentou abrir 

cadastro em um comércio local e teve o crédito negado, pois seu CPF 

havia sido inscrito no SERASA”. A reclamada alega em sua defesa 

genérica que o autor possui duas assinaturas em seu nome, que o mesmo 

deixou de informar sobre a quitação do débito, e da inexistência de danos 

morais, sem trazer aos autos qualquer contrato de adesão, gravação ou 

e-mail que fundamente seus argumentos. De acordo com a regra contida 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito ä repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

Em razão disso, condeno a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

44,07 em dobro, atualizada monetariamente a partir de abril/2007 e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. No que 

tange ao pedido de danos morais, a manutenção do nome do reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito é indevida, e gera o dever de 

indenizar pelo dano moral experimentado. A reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. 

Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, 

da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: I – omissis; X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação” (os grifos não 

constam do original). Por sua vez, a legislação infraconstitucional, via do 

art. 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano” (grifos parciais). Ainda, 

o art. 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: 

“ Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção 

e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. Desta forma, verificada a existência do dano, surge o dever de 

indenizar, e nesse sentido, é a jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E 

EM REGISTRO DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.RECURSO 

CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, PROVIDO. 1. A despeito da 

interposição dos embargos declaratórios o e. Tribunal a quo não apreciou 

a questão à luz do artigo 26 §1º e 2º da Lei 9.492/97. Aplicação da Súmula 

211 desta Corte. Dever do credor em providenciar o cancelamento do 

protesto e da inscrição no Serasa após o pagamento da dívida. Aplicação 

do CDC. Precedentes. 2. O entendimento deste Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que evidente exagero ou manifesta irrisão na 

fixação do ressarcimento pelo dano moral, pelas instâncias ordinárias, 

viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tornando 

possível, assim, a revisão da aludida quantificação. 3. O termo inicial da 

correção monetária é o arbitramento da indenização e não a data do 

ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido em parte e, no ponto, provido 

para determinar a redução da indenização a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

(REsp 897.089/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA 

TURMA, julgado em 06.03.2007, DJ 02.04.2007 p. 292) (grifei) Quanto à 

fixação do valor da condenação relativa aos danos morais, que 

independem de prova, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos tribunais para 

sua fixação, reputo justa a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado 

pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. DIANTE 

DO EXPOSTO, julgo procedente a reclamação formulada com fundamento 

no artigo 487,I, DO Código de Processo Cívil, e condeno a reclamada SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de indenização por danos morais, cujo valor que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir do EVENTO DANOSO, pela manutenção indevida do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, e R$ 88,14 a título de 

repetição do indébito, corrigido pelo INPC/IBGE desde Janeiro/2014 e 

acrescido de juros de mora a partir da citação, e determino à reclamada 

que promova a exclusão definitiva do nome do reclamante dos bancos de 

dados do SPC e SERASA no prazo de cinco dias. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), 20 de julho de 2018. 

Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, Ante a previsão do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE a sentença exarada pela 

Juíza Leiga credenciada a este juízo, corroborando o projeto de sentença 

apresentado, em especial no que pertine à exposição da relação fática 

entre as partes, mas divergindo da conclusão esposada no esboço 

decisório, razão porque passo a formular as correções no texto decisório, 

tornando-o definitivo e íntegro num só entendimento, como segue: Não 

obstante tenha o autor negado a existência de débitos para com a 

operadora de serviços de televisão por assinatura, das próprias faturas 

de seu cartão de crédito se extrai que as três prestações pagas no valor 

de R$ 44,07 não se tratavam de cobrança do pacote de serviços 

prestados e sim de “negociações de débitos”, como se acha estampado 

no aludido documento. Ademais disso, em sua contestação a demandada 

apresentou uma lista de débitos com os serviços consumidos nos meses 

de dezembro/2012 (R$ 62,90); fevereiro de 2013 (R$ 86,12); maio de 2013 

(R$ 90,03 + R$ 60,03) e setembro de 2013, no montante de R$ 108,44, e 

referidos valores e meses não foram sequer objeto de impugnação ou 

negativa de parte do autor, que inadvertidamente insiste no argumento de 

que a prestadora de serviços estaria cobrando por duas assinaturas, 

quando em verdade a cobrança é da assinatura de cod. 11631970, na 

qual constam os débitos e a que foi inscrita no rol de inadimplentes. E 

antes que se diga que a tela de sistema apresentada, por se tratar de 

prova unilateral, seria sempre e sempre inválida, registre-se que o 

conteúdo apresentado na referida tela de sistema não foi impugnado pela 

parte ex adversa, e, para além dessa questão, há que se ter por cautela a 

tese de que as telas de sistemas produzidas por prestadoras de serviços 

regulados e fiscalizados pelas agências reguladoras criadas com a 

Reforma Administrativa de 1998, no caso presente, por se tratar de 

telecomunicações, a ANATEL, sejam unilaterais e de fácil fabricação, 

adulteração, moldura. Ora, as prestadoras de serviços telefônicos ou de 

telecomunicações se sujeitam à fiscalização dos órgãos de regulação, 

inclusive auditagem de sistemas, não sendo tão permissiva ou aleatória 

esse armazenamento de dados e suas eventuais mudanças. Relembre-se, 

por fim, o autor diante das telas do sistema interno, apontando de forma 

detalhada e pormenorizada os meses e os valores inadimplidos, sobre 

elas simplesmente silenciou, insistindo em tese que sequer foi aventada na 

defesa, não havendo juridicidade na ideia de que por serem supostamente 

unilaterais as telas e as informações nela contida são imprestáveis, sem 

mais nem porquê. Sobre o tema: 2. Na hipótese, a autora alega ter sido 

cobrada por serviços que não solicitou e que em virtude das cobranças 

teve seu nome inscrito em cadastros de maus pagadores. A ré, por sua 

vez, assevera que os serviços foram contratados e junta vasta 

documentação comprobatória. Oportunizado à autora se manifestar sobre 

a contestação e documentos, esta manteve-se inerte (fl. 37). Assim, não 

se sustenta a alegação da autora/recorrente de que a sentença se 

baseou em prova unilateral, já que, em razão do seu silêncio, restou 

incontroverso que celebrou contrato de prestação de serviços de 

telefonia e, posteriormente, solicitou serviços de acesso à internet (telas 

comprobatórias de fls.67/96). (...)” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios, 1ª Turma Recursal, 20120710005998ACJ, 2012). Portanto, 

em dissonância com o projeto de sentença, havendo prova cabal da dívida 

e, por conseguinte, inexistindo qualquer ilicitude na conduta de torna-la 

publicizada nos órgãos de restrição ao crédito, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, reconhecendo a legitimidade da negativação, revogando 

a decisão antecipatória que havia determinado sua exclusão por 

ilegalidade, e rejeitando o pedido indenizatório. Com essas corrigendas, 

homologo o projeto de sentença, e extingo o feito com julgamento de 
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mérito. Publique-se no próprio PJE. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Juína-MT, 27 de Julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010285-33.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010285-33.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: PEDRO GOMES DA SILVA 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Consoante se verifica no (ID 9076541) o executado promoveu o 

adimplemento espontâneo da condenação em acordo extrajudicial quitando 

os débitos envolvidos na lide. Tendo em vista a satisfação da obrigação 

pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Providências necessárias. Juína (MT), 27 de julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 27 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010172-79.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR OMAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010172-79.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS 

NERO EIRELI - EPP EXECUTADO: OMAR OMAIS V I S T O S, Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

As partes informaram nos autos, a realização de acordo extrajudicial 

requestando a sua homologação e, após o cumprimento integral da 

avença pugnaram pela extinção do feito - id. 12165070. Diante do exposto, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação firmada 

entre as partes para que produza os efeitos legais e de direito. Findo o 

prazo do acordo (12.12.2018), intime-se exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo requerido, concluso para extinção. 

Cumpra-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA MESQUITA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

JULIO CEZAR GOMES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-28.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

ISANA MARIA MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DE MOURA RADIN OAB - MT19217/O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte, na pessoa de seu 

Advogado, acerca da Audiência designada para o dia 19/10/2018 às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-28.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

ISANA MARIA MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DE MOURA RADIN OAB - MT19217/O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte, na pessoa de seu 

Advogado, acerca da Audiência designada para o dia 19/10/2018 às 13h.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-80.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THERMOMATIC DO BRASIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REGINA APOLINARIO OAB - SP286893 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº 

8010127-80.2012.8.11.0025 Exequente: Adriana de Almeida Executado: 

Thermotic do Brasil Ltda - EPP VISTOS. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume 

da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte 

devedora quitou débito exequendo (id. 13475013), bem como o credor 

postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo (id. 

13725516). Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a 

extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará 

em favor da credora para levantamento do valor depositado no id. 

13475026, nos moldes requeridos na petição de id. 13725516. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a secretaria as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-80.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THERMOMATIC DO BRASIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REGINA APOLINARIO OAB - SP286893 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº 

8010127-80.2012.8.11.0025 Exequente: Adriana de Almeida Executado: 

Thermotic do Brasil Ltda - EPP VISTOS. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume 

da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte 

devedora quitou débito exequendo (id. 13475013), bem como o credor 

postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo (id. 

13725516). Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a 

extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará 

em favor da credora para levantamento do valor depositado no id. 

13475026, nos moldes requeridos na petição de id. 13725516. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a secretaria as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JUSTINO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRINDAROLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000736-16.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

BRINDAROLLI REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Decido. 

Consoante se verifica da petição de ID. 14335123, a parte autora informou 

a desistência da presente ação e requereu o seu arquivamento. Havendo 

desistência expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do 

réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em 

virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a secretaria 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRINDAROLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000736-16.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

BRINDAROLLI REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Decido. 

Consoante se verifica da petição de ID. 14335123, a parte autora informou 

a desistência da presente ação e requereu o seu arquivamento. Havendo 

desistência expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do 

réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em 

virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a secretaria 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRINDAROLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000736-16.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

BRINDAROLLI REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Decido. 

Consoante se verifica da petição de ID. 14335123, a parte autora informou 

a desistência da presente ação e requereu o seu arquivamento. Havendo 

desistência expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do 

réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em 

virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a secretaria 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JUSTINO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO FRANCISCO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000799-41.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ARMINDO FRANCISCO DE 

ARAUJO REQUERIDO: PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E 

CONSTRUCOES LTDA. - EPP VISTOS, Trata-se de ação de obrigação de 

fazer c.c. reparação de danos materiais e morais movida por Armindo 

Francisco de Araújo em face de Prenoroeste Indústria Comércio e 

Construção Ltda, aduzindo, em síntese, que na data de 16.08.2017 

contratou a reclamada para realizar a construção de um barracão e o 

alicerce de uma casa em sua propriedade rural, pelo valor total de R$ 

19.000,00 e prazo de entrega dos serviço em 90 dias a contar do 

pagamento da entrada, sendo formalizada a contratação e efetuado o 

pagamento do sinal no montante de R$ 11.500,00, mediante depósito em 

conta bancária, na data de 29.08.2017, já que era condição para início da 

obra. Assevera ainda, que a promovida executou parcialmente a obra 

referente ao barracão afixando apenas oito postes, e que, tentou por 

diversas vezes uma solução amigável para o atraso e a inexecução dos 

serviços, tanto pessoalmente, quanto pelo órgão de proteção ao 

consumidor e até mesmo por meio do CEJUSC desta comarca, mas, todas 

as tentativas restaram frustradas em razão do desinteresse da reclamada 

em solucionar o problema que ela própria causou. Ante os fatos acima, 

pleiteia a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar que a 

requerida cumpra integralmente os termos do contrato ou devolva o valor 

pago a título de entrada com as correções legais. Decido. Em se tratando 

de pedido de tutela de urgência, afunila a análise judicial exclusivamente 

sobre os elementos descritos na lei como necessários e suficientes ao 

deferimento da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 

Sobre a matéria, invoco a doutrina de Ester Camila Gomes Norato 

Rezende[1]: (...) A opção do legislador simplifica, pela unificação, a 

tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, 

alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que 

comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para 

concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela 

antecipada. Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” 

como “probabilidade do direito material em debate” e não como 

“probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do 

bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista 

teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, 

em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao 

conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973. Em 

relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora 

(periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a 

riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se 

reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício 

da jurisdição, qual seja, o processo em si. Fixadas essas premissas, é 

certo que o julgador em sede de congnição sumária deve verificar a 

existência de prova inequívoca de que as alegações da parte autora 

evidenciam a probabilidade do direito invocado, assim como a necessidade 

da concessão da medida liminar para assegurar o direito do postulante. Na 

hipótese dos autos, a matéria tratada não obedece a regra unicamente de 

direito, mas depende de provas para o seu deslinde, tornando-se 

necessária a instauração do contraditório pleno e exauriente para que se 

possa angariar subsídios concretos que confirmem ou infirmem as 

afirmações iniciais. Em verdade, a pretensão antecipatória possui forte 

cunho satisfativo e se confunde com o próprio mérito da ação, não 

podendo ser antecipada em análise perfunctória sem que haja prova cabal 

da veracidade dos fatos afirmados na inicial. Diga-se, aliás, que malgrado 

seja evidente a inexecução total das obras, o motivo disso ainda não está 

claro o suficiente pela análise isolada dos argumentos iniciais, nem 

tampouco há quantificação/medição do que já foi pago e o que se 

executou de serviços. Isto posto, não me convencendo da probabilidade 

do direito nas alegações iniciais e da existência de perigo de dano, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. No tocante 

ao pedido de inversão do ônus da prova, recordo que na esteira do 

entendimento do STJ “a inversão do ônus da prova, como já decidiu a 

Terceira Turma, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, ficando subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil 

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é 

automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias 

concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da 

defesa' dos direitos do consumidor.” (REsp nº 122.505-SP), razão porque, 

entendo ser necessária a angularização processual, a fim de poder 

aquilatar de modo mais claro os limites e contornos do ônus probandi 

nesta ação, para, aí sím, em sede saneadora, deliberar sobre sua 

distribuição e eventual inversão. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a parte 

reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da reclamada 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

INTIME-SE o requerente, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Por derradeiro, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade judiciária, porque alguém que possui propriedade 

rural e paga a quantia de R$ 11.500,00 à vista a título de entrada para 

execução de obra, não é pobre e nem é carente o suficiente para ser 

isento de arcar com as despesas do processo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito. [1] 

REZENDE, Ester Camila Norato. Primeiras Lições Sobre o Novo Direito 

Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e 

outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-87.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELONI VITORINO PADILHA PIAIA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTENOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000612-04.2016.8.11.0025. REQUERENTE: FERNANDO ANTENOR 

REQUERIDO: DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA V I S T O S, Intimadas as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ambas 

pugnaram pela produção de prova oral. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS. 

INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados, para 

comparecerem à audiência, advertindo que deverão trazer as 

testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, independente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTENOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000612-04.2016.8.11.0025. REQUERENTE: FERNANDO ANTENOR 

REQUERIDO: DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA V I S T O S, Intimadas as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ambas 

pugnaram pela produção de prova oral. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS. 

INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados, para 

comparecerem à audiência, advertindo que deverão trazer as 

testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, independente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GESIANE APARECIDA DE SOUSA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001553-17.2017.8.11.0025. REQUERENTE: GESIANE APARECIDA DE 

SOUSA DOS ANJOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. A requerente, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos ( ID 11527928). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença 

ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Juína-MT,31 de Julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína-MT, 31 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GESIANE APARECIDA DE SOUSA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001553-17.2017.8.11.0025. REQUERENTE: GESIANE APARECIDA DE 

SOUSA DOS ANJOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. A requerente, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação na pessoa do seu advogado, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos ( ID 11527928). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença 

ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Juína-MT,31 de Julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína-MT, 31 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSICULTURA CAPIXABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000554-30.2018.8.11.0025. REQUERENTE: OZAIR FERNANDES DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: PSICULTURA CAPIXABA V I S T O S, 

Compulsando os autos, denota-se um costumeiro equívoco de aplicação e 

execução do procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95 e 

subvertido ao longo dos anos de práxis forense, que por comodismo ou 

dificuldade de compreender o espírito da norma foi se enraizando no dia a 

dia dos Juizados Especiais, repetindo-se fórmulas e adotando-se prazos e 

comportamentos que se distanciam em muito da ideia central da Lei, de um 

rito mais célere, enxuto, caracterizado pela simplicidade das formas e pela 

oralidade do procedimento. Digo isso porque, de acordo com o Enunciado 

nº 10 do FONAJE, o prazo para parte ré apresentar resposta à inicial se 

dá até a audiência de instrução de julgamento, porque, relembre-se, o 

processo é oral e concentrados seus atos todos nessa aludida audiência 

Assim, se não foi designada instrução ainda, evidente que não se pode 

falar em contestação intempestiva (ID. 14071434), até porque, usando da 

facilidade do processo eletrônico, a parte fez aportar ao feito, antes 

mesmo do fim do prazo, a sua defesa, que optou por apresentar de forma 

escrita. Desse modo, tempestiva a contestação, e forte na ideia de 

oralidade e concentração de atos que permeia a essência do 

procedimento sumaríssimo, designo audiência de instrução e julgamento, 

para o dia 08 de agosto de 2018, às 14h:30min., devendo as partes 

comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se desejarem produção 

de prova oral. Destaque-se que é dever do julgador, como condutor do 

feito, privilegiar a simplicidade de formas e prestigiar a oralidade do 

procedimento, evitando a criação de fases ou etapas do feito que não 

estão contempladas na ideia central da Lei n. 9.099/95, como vem 

salientando a doutrina moderna: “Assim, no caso, considero que há 

incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 330, do CPC, e o princípio 

da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; princípio este que é o 

corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui também dos artigos 21 a 

28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados Especiais Cíveis e a Lei 

9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de forma alguma pode se 

permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para uma subversão do rito 

sumaríssimo, com manifestações diversas das partes nos autos por 

petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, em tal caso, afronta 

total a todos os princípios norteadores da Lei 9.099/95, e não uma opção 

administrativa para solucionar problema de excesso de demanda. A 

sugestão é que a dispensa ocorra em processos selecionados pelo 

Magistrado, que receberão especial atenção do Conciliador após 

audiência que terminar sem acordo. As partes, necessariamente 

assistidas por advogado, serão questionadas sobre a existência de prova 

oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador recebe a contestação, 

passa ao patrono do autor para ciência e considerações, consigna a 

inexistência de outras provas a produzir e remete o processo à 

conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer possibilidade de 

abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. (Isabela Lobão dos 

Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios Norteadores, Série 
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Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas Recursais - Sistema dos 

Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). Intimem-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSICULTURA CAPIXABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000554-30.2018.8.11.0025. REQUERENTE: OZAIR FERNANDES DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: PSICULTURA CAPIXABA V I S T O S, 

Compulsando os autos, denota-se um costumeiro equívoco de aplicação e 

execução do procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95 e 

subvertido ao longo dos anos de práxis forense, que por comodismo ou 

dificuldade de compreender o espírito da norma foi se enraizando no dia a 

dia dos Juizados Especiais, repetindo-se fórmulas e adotando-se prazos e 

comportamentos que se distanciam em muito da ideia central da Lei, de um 

rito mais célere, enxuto, caracterizado pela simplicidade das formas e pela 

oralidade do procedimento. Digo isso porque, de acordo com o Enunciado 

nº 10 do FONAJE, o prazo para parte ré apresentar resposta à inicial se 

dá até a audiência de instrução de julgamento, porque, relembre-se, o 

processo é oral e concentrados seus atos todos nessa aludida audiência 

Assim, se não foi designada instrução ainda, evidente que não se pode 

falar em contestação intempestiva (ID. 14071434), até porque, usando da 

facilidade do processo eletrônico, a parte fez aportar ao feito, antes 

mesmo do fim do prazo, a sua defesa, que optou por apresentar de forma 

escrita. Desse modo, tempestiva a contestação, e forte na ideia de 

oralidade e concentração de atos que permeia a essência do 

procedimento sumaríssimo, designo audiência de instrução e julgamento, 

para o dia 08 de agosto de 2018, às 14h:30min., devendo as partes 

comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se desejarem produção 

de prova oral. Destaque-se que é dever do julgador, como condutor do 

feito, privilegiar a simplicidade de formas e prestigiar a oralidade do 

procedimento, evitando a criação de fases ou etapas do feito que não 

estão contempladas na ideia central da Lei n. 9.099/95, como vem 

salientando a doutrina moderna: “Assim, no caso, considero que há 

incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 330, do CPC, e o princípio 

da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; princípio este que é o 

corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui também dos artigos 21 a 

28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados Especiais Cíveis e a Lei 

9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de forma alguma pode se 

permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para uma subversão do rito 

sumaríssimo, com manifestações diversas das partes nos autos por 

petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, em tal caso, afronta 

total a todos os princípios norteadores da Lei 9.099/95, e não uma opção 

administrativa para solucionar problema de excesso de demanda. A 

sugestão é que a dispensa ocorra em processos selecionados pelo 

Magistrado, que receberão especial atenção do Conciliador após 

audiência que terminar sem acordo. As partes, necessariamente 

assistidas por advogado, serão questionadas sobre a existência de prova 

oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador recebe a contestação, 

passa ao patrono do autor para ciência e considerações, consigna a 

inexistência de outras provas a produzir e remete o processo à 

conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer possibilidade de 

abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. (Isabela Lobão dos 

Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios Norteadores, Série 

Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas Recursais - Sistema dos 

Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). Intimem-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-53.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA STACHACK BEDIN 94305749149 (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA MATOS - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR DA SILVA PAZ (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C BERRO - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-28.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C FLORINDO & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010059-28.2015.8.11.0025. REQUERENTE: GILSON DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: J C FLORINDO & CIA LTDA V I S T O S, Intimadas as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, ambas pugnaram 

pela produção de prova oral. Diante do pedido de produção de prova oral 

requestado pelas partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 16:30 HORAS. INTIMEM-SE as 

partes, na pessoa de seus advogados, para comparecerem à audiência, 

advertindo que deverão trazer as testemunhas por elas arroladas ao ato 

agendado, independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010095-36.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO AFONSO BATTISTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CESAR ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010095-36.2016.8.11.0025. REQUERENTE: EVANILDO AFONSO BATTISTI 

REQUERIDO: LUCIANO CESAR ALVES V I S T O S, Intimadas as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, o autor pugnou 

pela produção de prova oral consistente em depoimento pessoal da parte 

ré, enquanto o requerido quedou-se inerte. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 17:30 

HORAS. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados, para 

comparecerem à audiência, advertindo que deverão trazer as 

testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, independente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDA MARIA MEDEIROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001101-07.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ERIDA MARIA MEDEIROS 

FIGUEIREDO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT V I S T O S, Intimadas as partes para especificarem provas, 

a autora pugnou pela produção de prova oral consistente em oitiva de 

testemunhas e depoimento pessoal do representante da requerida, 

enquanto o banco-réu requereu julgamento antecipado da lide. Diante do 

pedido de produção de prova oral requestado pela autora, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, 

ÀS 13:30 HORAS. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados, 

para comparecerem à audiência, advertindo que deverão trazer as 

testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, independente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA ALECRIN LUZIA 55097227115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000071-34.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JOAO MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: CELIA ALECRIN LUZIA 55097227115 V I S T O S, Intimadas 

as partes para especificarem provas, ambas pugnaram pela produção de 

prova oral consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal 

dos litigantes. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14:30 HORAS. INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa de seus advogados, para comparecerem à audiência, advertindo 

que deverão trazer as testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TEOFILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000688-57.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ALESSANDRO TEOFILO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Considerando que o art. 33 da 

Lei nº 9.099/95, prevê que todas as provas serão produzidas na 

audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 

previamente e, forte na ideia de oralidade e concentração de atos que 

permeia a essência do procedimento sumaríssimo, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 13 DE AGOSTO DE 2018, às 15h:30min., 

devendo as partes comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se 

desejarem produção de prova oral. Intimem-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136574 Nr: 987-51.2018.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Lisboa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 ...Ato contínuo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 

DE AGOSTO DE 2018, às 16h:10min..

CITE-SE o denunciado para comparecer à audiência, advertindo-o que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação (art. 78, §1º, 

Lei n. 9.099/95). INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pelo parquet. 

Ciência ao MP e ao advogado dativo (fl.16)...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122190 Nr: 2728-97.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066

 Termo Circunstanciado n. 2728-97.2016.811.0025

Código 122190

V I S T O S,

 Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de 

João Paulo da Silva Souza imputando-lhe a prática do delito definido no art. 

309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a peça acusatória que na data de 23.05.2016, o denunciado dirigiu 

veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou 

habilitação e, para evitar abordagem policial conduziu o veículo no sentido 
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contrário ao fluxo da via, gerando perigo de dano a terceiros.

Não obstante a redação do art. 81 da Lei nº 9.099/95, forte na exegese 

que vem sendo sufragada em doutrina e jurisprudência, passo analisar a 

hipótese de recebimento da denúncia, mesmo antes de apresentada 

defesa preliminar pelo denunciado, na medida em que sujeitá-lo aos efeitos 

do processo penal sem que antes haja juízo de delibação sobre a 

viabilidade da ação penal é medida de duvidosa constitucionalidade e não 

se coaduna com os ideais de garantismo integral do Direito Penal 

Constitucional.

Analisando o momento adequado para o exame da denúncia, dispuseram 

ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO SCARANCE FERNANDES, 

ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e LUIZ FLÁVIO GOMES, em obra 

coletiva sobre o tema:

 “Lendo-se atentamente o disposto no art. 89, § 1º, da Lei 9.099/95, 

chega-se à inequívoca conclusão de que o recebimento da denúncia é 

pressuposto da suspensão condicional do processo. O juiz, diz o texto 

legal, “recebendo a denúncia”, poderá suspender o processo. Pela ordem 

legal, primeiro marca-se a audiência de conciliação, ouve-se o acusado, 

celebra-se a transação, para depois o juiz examinar a viabilidade da 

denúncia. O juízo de admissibilidade da denúncia exigido pela lei, no 

entanto, deve anteceder à designação de audiência de conciliação. 

Razões de ordem sistemática justificam essa postura. E se o juiz desde 

logo percebe que é o caso de rejeição, não deve nem sequer marcar a 

audiência. Deve imediatamente rejeitar a peça acusatória. O recebimento 

da denúncia, de outro lado, continua com a eficácia de interromper o prazo 

prescricional, nos termos do art. 117, I, do CP, aplicável subsidiariamente.” 

(“Juizados Especiais Criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995”, 

4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 314)

Em juízo de cognição sumária, constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios 

de autoria.

Destarte, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal e 

por apontar indícios de autoria, RECEBO a denúncia ofertada, na forma em 

que foi posta em juízo.

Relembre-se que, nesta seara, somente cabe a rejeição da denúncia ou 

seu arquivamento quando a peça acusatória seja manifestamente viciada 

ou inepta, a teor do que preconizam as Cortes Superiores:

“A denúncia é uma proposta da demonstração de prática de um fato típico 

e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva 

comprovação e à contradita, e apenas deve ser repelida quando não 

houver indícios da existência de crime ou, de início, seja possível 

reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando 

não houver, pelo menos, indícios de sua participação” (HC 90.201/RO, 

Primeira Turma Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJU de 31/08/2007)

Ato contínuo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 

DE AGOSTO DE 2018, às 13h:30min..

CITE-SE o denunciado para comparecer à audiência, advertindo-o que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação (art. 78, §1º, 

Lei n. 9.099/95).

INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pelo parquet.

Ciência ao MP e a advogada dativa (fl.36).

Por fim, INDEFIRO a juntada de antecedentes criminais em nome do 

denunciado (f.20), nos termos do art. 1.373, II e 1.688 da CNGC/MT, por se 

tratar de juntada de documento que deve vir acostado à denúncia, salvo 

quando comprovadamente o órgão ministerial demonstre a impossibilidade 

de obtê-lo, o que não foi satisfeito pelo denunciante, na hipótese.

Às providências.

Juína/MT, 19 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122190 Nr: 2728-97.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066

 ...Ato contínuo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 

DE AGOSTO DE 2018, às 13h:30min..CITE-SE o denunciado para 

comparecer à audiência, advertindo-o que deverá trazer suas 

testemunhas, independente de intimação (art. 78, §1º, Lei n. 

9.099/95).INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pelo parquet.Ciência ao 

MP e a advogada dativa (fl.36)...

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-80.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THERMOMATIC DO BRASIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REGINA APOLINARIO OAB - SP286893 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº 

8010127-80.2012.8.11.0025 Exequente: Adriana de Almeida Executado: 

Thermotic do Brasil Ltda - EPP VISTOS. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume 

da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte 

devedora quitou débito exequendo (id. 13475013), bem como o credor 

postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo (id. 

13725516). Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a 

extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará 

em favor da credora para levantamento do valor depositado no id. 

13475026, nos moldes requeridos na petição de id. 13725516. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a secretaria as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258405 Nr: 1108-24.2018.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTEU ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Terezinha da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.20 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

Sessão de Conciliação/Mediação no dia 18 de Setembro de 2018 às 13 

horas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC 

desta Comarca a ser realizada ,pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

fazendo-se acompanhar da parte autora conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250548 Nr: 3300-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gondim & Cia Ltda - EPP, Paulo Robson 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 632 de 1001



Carneiro Gondim, Marina Zuchieri Gondim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte requerente acerca da petição e documentos 

carreados às fls. 51/148, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222076 Nr: 4015-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Souza 

Ribeiro - OAB:RJ/175.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552

 Defiro o pedido de fl. 259/260, de modo que determino que cumpra-se 

integralmente o acórdão de fl.248.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3725 Nr: 15-13.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo Ferreira Souto, Riolando Correia Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intime-se a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos 

autos o cálculo atualizado da dívida, sob pena de indeferimento do pedido 

da penhora on-line.

Com ou sem manifestação, faça o feito concluso, certificando nos autos 

eventual desídia da parte.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239288 Nr: 2408-89.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Ribeiro Gama Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste – MT, 26 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258405 Nr: 1108-24.2018.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTEU ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Terezinha da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 18 de setembro de 2018, às 13h00min, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.

Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para 

a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do NCPC).

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249169 Nr: 2664-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte exequente acerca da petição e documentos 

carreados às fls. 72/81, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170301 Nr: 614-10.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Mutum Ltda - ME, Mauro Danelichen, 

Edma Soares de Queiróz, Hélio Gonçalves Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A, WESLEY APARECIDO MARTINS - OAB:21.095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Diante da ausência de manifestação da parte exequente, como mostra a 

certidão de fl. 181, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 01 

(um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.
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Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 25 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33633 Nr: 4228-27.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cristina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18.387

 Vislumbra-se à fl. 122 que a requerida efetivou a quitação do débito.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual 7.603/2001.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Mirassol D’Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261671 Nr: 2456-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ortiz Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de Interdito Proibitório c/c Tutela de Urgência ajuizado 

por Aprashe — Associação dos Produtores Rurais do Assentamento 

Santa Helena II, em face de Adalberto Ortiz Monteiro.

É de elementar conhecimento que a Portaria n.° 396/2018-PRES que 

implantou o Sistema de Processo Judicial Eletrônico — PJE na 1ª e 2ª 

Varas Cíveis da Comarca de Mirassol D'Oeste estabeleceu em seu art. 40 

que Os processos que forem protocolados de forma física a partir das 

12h00 do dia 16.5.2018 não serão distribuídos, ressalvados as Cartas 

Precatórios descrita no §1° do artigo 2° desta Portaria.

Com efeito, o presente feito foi protocolado em 29/05/2018, logo, não 

poderia nem sequer ter sido distribuído.

Diante do exposto, determino o arquivamento da presente ação, com as 

baixas e anotações de estilo, devendo a pane interessada manejá-la de 

forma adequada pelo Sistema PJe ou promover o cumprimento do título 

executivo judicial na forma do art. 528, §8° do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251952 Nr: 4053-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joyce Milani Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

da lide) do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos art. 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento do feito e análise das provas a serem produzidas.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Nas impugnações ora apresentadas não vislumbro qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.

Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de 

prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 2018, 

15h30min, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes 

poderão chegar a um acordo.

Os pontos controvertidos da lide, consoante o disposto no artigo 357 do 

Código de Processo Civil, são os seguintes: 1 – Os tratamentos médicos 

realizados pela autora são acobertados pelo plano de saúde contratado? 

2- A recusa da demandada caracteriza conduta ilícita? 3 - Se sim, dela 

decorreram danos materiais e morais?

 Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Intimem-se as partes e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252539 Nr: 4350-25.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Como é cediço, uma vez nomeado como advogado dativo (fls. 24/24-vº) 

compete a ele o patrocínio de todo o processo, do mesmo modo, os 

honorários arbitrados na mesma decisão refere-se a toda causa, tendo 

em vista que caso a nomeação e os honorários advocatícios fossem 

apenas para um ato, tal fato estaria expresso e explícito.

 Seguindo este entendimento, o Provimento 09/2007 – CGJ em seu artigo 

6º, inciso I, prevê que é obrigação fundamental dos defensores dativos 

“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso [...]”.

Isto posto, indefiro pedido formulado às fls. 47/48.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253998 Nr: 5217-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHA BARBOSA - OAB:13.245-A

 (...)JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, eis que defiro o 

benefício da justiça gratuita pugnado na exordial.Assim, inexistindo outras 

preliminares a serem enfrentadas, nulidades a serem declaradas ou 

quaisquer irregularidades, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e 

passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI do CPC, não havendo se falar em carência da ação e tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC). Nas 

impugnações ora apresentadas não vislumbro qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.A 

requerida pugnou pela realização de depoimento pessoal e prova 

testemunhal, enquanto que a autora requereu genericamente a produção 

de provas e assim, considerando a natureza do seu objeto, entendo por 

bem deferir, a priori, prova pericial grafotécnica e a prova documental, 

devendo a Secretaria observar, independentemente de despacho, o que 

dispõe os arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo Civil, abrindo vista 

à parte contrária para manifestação, pelo prazo de quinze dias. Nomeio 

como perito, independentemente de compromisso, a empresa PJ1 

PERÍCIAS JUDICIAIS, com endereço à Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, número 2254, Ed. American B. Center, Sala 1007, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 

3027-2886, para responder os quesitos apresentados pelas partes, 

devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247448 Nr: 1836-02.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcolino Menino Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento à requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, no valor do salário-de-contribuição (A 

SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma 

vez que restou configurada sua incapacidade parcial e temporária. Para o 

início do benefício fixo a data do pedido administrativo do benefício de 

auxílio-doença, qual seja, 03 de abril de 2017 (cf. fl. 19), sendo ele devido 

pelo período de 24 (vinte e quatro) meses à partir do protocolo do laudo 

médico pericial (fls. 80/81) ou até que nova perícia médica seja realizada 

em sede administrativa, sob regular processo administrativo ou judicial, 

considere a parte autora irrecuperável ou habilitada para o desempenho 

de nova atividade que lhe garanta subsistência.Por força do artigo 1.288 

da CNGJ declaro: I – Marcolino Menino Bueno; II - benefício previdenciário 

de auxílio-doença; III - valor do salário-de-contribuição (A SER 

CALCULADO PELO INSS); IV – 03 de abril de 2017; V - valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); VI – 03 de abril 

de 2017.Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária 

incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual 

de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos 

também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os 

quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês 

até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a 

alíquota de 0,5% (meio por cento).Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233260 Nr: 3748-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Jamberci Lessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, intime(m)-se o 

(a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as provas 

que pretende (m) produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233164 Nr: 3705-68.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, intime(m)-se o 

(a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as provas 

que pretende (m) produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 05 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241657 Nr: 3723-55.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGdS, EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT
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JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3723-55.2016.811.0011 - cód. 241657

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Yuri Felipe Silveira Santos

PARTE RÉ: Luiz Carlos Gomes dos Santos e Edemar José Merlo

CITANDO(A, S): Requerido(a): Luiz Carlos Gomes dos Santos, Cpf: 

69409838134, Rg: 10482776 SSP MT Filiação: Valdomiro Gomes dos 

Santos e Maria Ribeiro dos Santos, brasileiro(a), natural de Mirassol 

d´oeste-MT, casado(a), motorista, Endereço: Rua Abel José dos Santos, 

Nº 80 - Próximo A Aab, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D´oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 10.560,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Yuri Felipe Silveira Santos, brasileiro, solteiro, 

estudante, portador do RG 2560344-2 SSP/MT por intermédio de seu 

Procurador propõe AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CUMULADO COM 

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE em face de LUIZ CARLOS GOMES 

DOS SANTOS, DEMAIS QUALIFICAÇÕES DESCONHECIDAS, RESIDENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO e ADEMAR JOSÉ MERLO, brasileiro, 

solteiro, empresário, residente em Itajaí/SC, requerendo que seja julgada 

procedente a ação para que seja anulado o assento do registro efetuado 

no ano de 1997, constante do livro A-17 nº. 18.030- fls. 69, para que 

passe a constar o nome do requerente como sendo YURI FELIPE MERLO, 

além dos avós paternos, em seguida seja reconhecida a paternidade 

exclusivamente na pessoa de EDEMAR JOSÉ MERLO.(ASS) Rafael 

Almeida Tamandaré Novaes- OAB-MT 19.942

DESPACHO: DEFIRO o pedido formulado à fl. 112, razão pela qual 

DETERMINO a citação do requerido Luiz Carlos Gomes dos Santos por 

edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Desde já, caso o 

requerido não manifeste-se no prazo supramencionado, nomeio como 

curadora especial a advogada Dra. Amanda Gonçalves da Silva, OAB/MT 

nº. 23.344/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos 

valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

impor te  de  01  (um)  URH (Un idade  Re fe renc ia l  de 

Honorários).Cientifique-se a advogada acerca do mister, bem como para 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária,, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25792 Nr: 306-12.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Brasilio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo a advogada da parte autora para manifestar 

acerca da certidão e auto de penhora de fls. 236/237, no prazo legal.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166197 Nr: 2923-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2923-66.2012.811.0011 Código 166197

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Francisca Queiroz da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Francisca Queiroz da Silva, Cpf: 

50188542191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Francisco Vicente 

de Araujo 42, Bairro: Parque Morumbi ii, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 560,82 ( Quinhentos e sessenta Reais e oitenta 

e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4374 Nr: 195-82.1994.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Rosa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONEL PEREIRA DA ROCHA - 

OAB:4.137-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 195.82.1994.811.0011 Código 4374

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: João Carlos Rosa Rodrigues

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Carlos Rosa Rodrigues, Cpf: 

20751834149, Rg: RG.165.833 SSP MT Filiação: João Parra Rodrigues e de 

Belmira Rosa de Souza, data de nascimento: 23/09/1956, brasileiro(a), 

natural de Neves Paulista-SP, convivente, autônono, Endereço: Rua Sáo 

Paulo, Esq/com A Rua 22 de Abril, Bairro: Parque Morumbí, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79( Quinhentos e seis Reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 636 de 1001



 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90889 Nr: 3970-80.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3970-80.2009.811.0011 Código 90889

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Neura da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Neura da Silva, Cpf: 31266886168, Rg: 

182.702 SSP MS Filiação: Carlos Manoel da Silva e de Izaura Tereza da 

Silva, data de nascimento: 25/04/1952, brasileiro(a), natural de Vicente 

Dutra-RS, casado(a), costureira, Endereço: Rua 14 de Maio, 3566, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,54( Quinhentos e cinquenta e um Reais e 

cinquenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116531 Nr: 3256-86.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Batista Ponce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3256-86.2010.811.0011 Código 116531

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Solange Batista Ponce

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Solange Batista Ponce, Cpf: 

87638177215, Rg: 1754430-0 SSP MT Filiação: Terezinha Anita de Ponce, 

data de nascimento: 24/07/1977, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, , 

Endereço: Rua Projetada 2, Nº 46, Bairro: Parque da Serra, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 511,41( Quinhentos e onze Reais e quarenta e 

um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30361 Nr: 780-80.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 780.80.2007 .811.0011 Código 30361

ESPÉCIE: Ação Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Antonio Vicente da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Vicente da Silva, Cpf: 

35413417187, Rg: 428.043 SSP MT Filiação: Manoel Vicente da Rocha e 

de Elizabete Conceição Silva, data de nascimento: 01/09/1956, 

brasileiro(a), natural de N. S. Lourdes-SE, casado(a), desempregado, 

Endereço: Rua Mariana Marques Nº 72, Bairro: Cidade Tamandaré III, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,41 ( Quinhentos e cinquenta e nove Reais 

e quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237452 Nr: 1502-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Antonia de Souza Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 74, expeça-se novo mandado de busca e 

apreensão no endereço informado no petitório, com os benefícios dos 

artigos 212, 252 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, indefiro a ordem de arrombamento e reforço policial, tendo em 

vista a ausência de provas da necessidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230257 Nr: 1944-02.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Silvia Adriana Freddi Cruz, Marina Mouco Pablos, Odete 

Dobelim Mouco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 502, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 10 (dez) dias à parte autora, para as devidas 

providências.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 486 Nr: 10-39.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 576, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 20 (vinte) dias à parte exequente, para as devidas 

providências.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutino

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243426 Nr: 4657-13.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli, Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 (...)Desta feita, DECLARO o feito saneado. Pela própria natureza da 

demanda, fixo como questão controvertida a prática de ato improbo por 

parte dos requeridos, bem como se houve dolo ou culpa, além de dano ao 

erário público. Defiro a produção de prova documental e oral, 

consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e depoimento pessoal 

do requerido, em virtude do que designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de agosto de 2018, às 16h00min. As partes 

deverão apresentar rol testemunhal com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, conforme art. 357, § 4º e 450, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.A parte requerida deverá trazer as 

testemunhas que serão ouvidas na solenidade. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo e providenciando o necessário. Mirassol D’Oeste - MT, 26 de 

julho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253224 Nr: 4852-61.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito para intimar o Requerido da 

audiência, mediante remessa de extrato onde consta as exigências da 

(CLAÚSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES – 2.7), nos termos do 

convênio firmado entre Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

 Mirassol D'oeste - MT, 31 de Julho de 2018.

______________________________

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 135061 Nr: 2340-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o manejo do recurso de Agravo de Instrumento interposto 

pela exequente Irani Ribeiro de Souza, conforme informado à fl. 246, 

MANTENHO a decisão objurgada de fls. 240/242 pelas mesmas razões 

fáticas e jurídicas que a embasaram.

Aguarde-se a comunicação quanto ao eventual recebimento de efeito 

ativo ao recurso para providências necessárias neste Juízo.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12291 Nr: 352-40.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Santa Maria Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONZAGA DE MENEZES - 

OAB:8.620

 (...)“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

ALTERA O TEOR DA SENTENÇA. CASOS EXCEPCIONAIS. 

DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA 

PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. O juiz, ao publicar a sentença, cumpre e encerra seu ofício 

jurisdicional, ou seja, trata-se do princípio da inalterabilidade da sentença 

pelo magistrado que a proferiu. 2. A legislação pátria traz, de forma 

excepcional, a possibilidade de alteração e revisão da sentença; nenhuma 

é o caso dos autos. 3. Em sendo assim, outra não é a solução do que a 

declaração de nulidade da decisão agravada, por violar normas 

processuais de observância cogente. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PI - AI: 00008843220158180000 PI 201500010008841, Relator: Des. 

Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/09/2015, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 23/09/2015)” (negrito 

nosso).Nesse mesmo seguimento o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

sul tem decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

PROCESSO EXTINTO. RECONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

PELO JUÍZO SINGULAR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE 

DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 463 DO CPC. Diante da publicação 

da sentença de extinção do processo, é vedado ao juiz reconsiderar tal 

decisum quando ausentes as hipóteses do art. 463 do CPC. DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058212713, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 17/04/2014)(TJ-RS 

- AI: 70058212713 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 

17/04/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/04/2014)” (negrito nosso). Assim, indefiro os pedidos de 

fls. 159, determinando o arquivamento do feito, com as baixas e 

anotações devidas.Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 25 de julho de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252479 Nr: 4320-87.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido constante à fl. 40.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mãos do representante da parte autora.

Restando frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constado no mandado, 

conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69.

Caso não seja concretizada a busca e apreensão pelo fato do bem não 

ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre eventual 

conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257853 Nr: 851-96.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

112/147, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 31 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

336/389, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 31 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236036 Nr: 764-14.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dolores Cairos de Souza Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - Procuradora Federal - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO MARCONI AMARAL 

- OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 HOMOLOGO o cálculo de fls. 32/33, no que se refere aos valores 

incontroversos, tendo em vista que os recursos interpostos pelas partes 

dizem respeito tão somente à multa diária.

Assim, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas referente aos honorários de sucumbência, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste - MT, 25 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254822 Nr: 5527-24.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. Pains Martins - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perlustrando atentamente o feito, vislumbro que a decisão prolatada às 

fls. 211/211-v possui erro material, haja vista que foi determinado a 

remessa dos autos ao arquivo sendo que o feito esta na fase inicial.

Ante o exposto, reconheço de ex officio o erro material contido na decisão 

prolatada à fl. 209/209, razão pela qual promovo a retificação, fazendo 

constar onde se lê:

 À luz do exposto, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em até 

10 (dez) parcelas mensais e sucessivas

Intimem-se os executados para recolherem a primeira parcela no prazo de 

15 (quinze) dias.

Com o adimplemento integral do parcelamento, certifique-se e arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Passando-se a ler:

 À luz do exposto, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em até 

10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, de acordo com o art. 468, §7º 

da CNGC.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.

A despeito da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente 

feito, conforme determinado pelo art. 334 do CPC, em razão da 

manifestação da Procuradoria Geral do Município de Mirassol D’ Oeste no 

Ofício n° 867/PROC-GERAL/PMMO/2016, em que requereu a dispensa de 

realização das audiências de mediação/conciliação nos processos em que 

for parte.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as 

alegações de fato da parte autora (art. 334, do NCPC). O termo inicial se 

dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC.

Intimem-se.

Desse modo, cumpra-se a decisão prolatada.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243847 Nr: 4850-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Iraci de Lourdes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Parks Hotel Ltda, Francis Maris Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Volpe Esgalha - OAB:SP / 

119607, Leila Regina Steluti Esgalha - OAB:SP / 119619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 26 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250740 Nr: 3395-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula de Souza Cirqueira, Ana Salustiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermeval Inacio da Cruz Neto - 

OAB:23135, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 24 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - SP74279 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001009-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARLEY GONCALVES FERREIRA RÉU: ARGEMIRO GARCIA DE 

OLIVEIRA NETO Trata-se de pedido para concessão tutela provisória 

cautelar incidental formulado por Marley Gonçalves Ferreira em desfavor 

de Argemiro Garcia de Oliveira Neto, em que colima concessão de 

provimento cautelar consistente no bloqueio das matrículas n.º 19112, do 

1º Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres, MT, n.º 5.010, do 1º 

Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol d’Oeste, MT e n.º 1.883 do 1º 

Registro de Imóveis da Comarca de Porto Esperidião; inclusão de restrição 

no Sistema RENAJUD para transferência dos veículos Fiat/Siena 

ATTRACTIV 1.4, ano 2016, cor branca, placas QBO-2662, Renavam 

1094737949, caminhão marca Ford/Cargo 1317 E, ano/modelo 2005/2005, 

cor branca, placas DAO-2805, Renavam 876036590, automóvel VW/Novo 

Gol 1.0, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placas OBC-5274, Renavam 

528415719, caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SRV, ano/modelo 

2014/2014, cor prata, placas OBF- 2101, Renavam 1000253918, e 

caminhonete Fiat/Fiorino Flex, ano/modelo 2013/2013, cor Branca, placas 

OBI- 0404; expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso para que se abstenha de proceder com qualquer alteração nos 

contratos sociais das empresas TROPICAL COMERCIO DE GÁS E ÁGUA 

MINERAL, CNPJ n. 13.699.136/0065-07, inscrição Estadual n. 136035990, 

situada na Av. Talhamares, 1350, Jardim Trevo, na cidade de Cáceres, 

MT, LIGÁS COM. VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS LTDA., CNPJ N. 

07.951.740/0001-52, Inscrição Estatual n. 13.318.917-1, situada na Rua 

Jadiel Nunes Rios, n. 664, centro, na cidade de Araputanga, MT, LIGÁS 

COM. VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS LTDA. CNPJ n. 07.951.740/0002-33 - 

Inscrição Estadual n. 13459.751-3, situada na Rodovia BR 248 – 10- 

centro – Figueirópolis, MT, LIGÁS COM. VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS 

LTDA., CNPJ n. 07.951.740/0004-03 – Inscrição Estadual n. 13.524.873-6, 

situada na Av. Brasil n. 1046 – JD Vista Alegre- JAURU-MT, TROPICAL 

COM. DE GÁS E ÁGUA MIN LTDA. ME, CNPJ n. 130699.136/0001-83- 

Inscrição Estadual n. 134246608- situada na Av. Amadeu Teles 

Tamandaré, 886- Cidade Tamandaré, Mirassol D´Oeste-MT, TROPICAL 

COMERCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. ME, CNPJ N. 

13.699.136/0006-98, SITUADA NA Rua Itapuã. N. 47 – Vila Nova, 

Cáceres-MT; e concessão de alimentos provisórios para si e às infantes, 

no valor de 05 (cinco) salários mínimos. Para tanto, argumentou que 

conviveu com o requerido durante 16 (dezesseis) anos e que dessa união 

advieram duas filhas ainda menores, Sabrina Garcia de Oliveira, com 15 

(quinze) anos e Sibely Gonçalves Garcia de Oliveira, com 06 (seis) anos. 

No entanto, uma série de desavenças impossibilitaram a vida em comum, 

pelo o que o requerido abandonou o lar conjugal sem contribuir em nada 

com a subsistência da requerente e das filhas menores. Argumentou 

ainda que se dedicou ao lar e às filhas durante todo o período da 

convivência, razão pela qual necessita da fixação de alimentos em seu 

favor e em favor das menores. Por fim requer a concessão do provimento 

cautelar, porquanto teme que o requerido passe a desfazer do patrimônio 

angariado durante todo o período da convivência. No afã de comprovar 

suas alegações, anexou documentos entre os ID’s de n.º 14364490 e 

14365442. É o relato do necessário. Decido. O pedido em apreço 

enquadra-se na hipótese do art. 300 do NCPC, segundo o qual é possível 

ao juiz conceder tutela de urgência de cunho cautelar quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer que o Novo Código de 

Processo Civil superou a distinção entre os requisitos para a tutela 

cautelar e para a tutela antecipada, erigindo a probabilidade do direito e o 

perigo na demora a requisitos comuns para ambas as modalidades de 

tutela de urgência. Nesse sentido, mister transcrever o Enunciado 143 do 

Fórum de Permanente de Processualistas Civis, verbis: 143. (art. 300, 

caput) A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os 

requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa 

de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos 

comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada.59 

(Grupo: Tutela Antecipada) Neste contexto, arraigada nos fatos 

articulados pela parte autora bem ainda nos documentos que instruem a 

inicial, não verifico a presença dos aludidos requisitos. Explica-se. No que 

diz respeito ao fumus boni iuris, aduz que os imóveis, os veículos e as 

empresas foram adquiridos/constituídos durante o período da união, 

integrando, pois a meação da requerente. Nessa toada, analisando os 

documentos que instruem a inicial, observa-se que os imóveis inscritos 

nas matrículas n.º 19112, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de 

Cáceres, MT, n.º 5.010, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol 

d’Oeste, MT e n.º 1.883 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Porto 

Esperidião foram adquiridos pelo requerido em 25/02/05, 13/05/2013 e 

16/11/2015, respectivamente, ou seja, durante o período da convivência, 

eis porque aparentemente integrariam a meação da autora. No que tange 

aos veículos Fiat/Siena ATTRACTIV, caminhão marca Ford/Cargo 1317 E, 

VW/Novo Gol 1.0, caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SRVe caminhonete 

Fiat/Fiorino Flex, dessume-se que a aquisição ocorreu em 29/07/2016, 

09/06/2011, 14/04/2014, 13/05/2016 e 09/06/2011, nessa ordem, ou seja, 

durante o período da convivência, eis porque aparentemente integrariam a 

meação da autora. Por outro lado, não há comprovação de que as 

empresas integrariam o patrimônio do casal, porquanto não foram 

carreados ao processo cópias dos respectivos atos constitutivos. 

Atinente ao periculum in mora, a autora fundamentou o seu intento na 
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alegação de os referidos bens seriam de fácil venda e que o requerido 

poderia esvaziar o patrimônio colocando-os em nome de “laranjas”. 

Contudo, é importante registrar que o perigo de dano hábil ao deferimento 

da tutela de urgência deve ser aquele concreto, certo e não hipotético ou 

eventual decorrente do mero temor subjetivo da parte; atual, que está na 

ocorrência de ocorrer ou em curso; e grave. Nesta conjectura, dessume 

de todo o apanhado que a requerente está lastreando seu intento em 

meras ilações ou conjecturas, sem provas ou fatos concretos que 

roborem sua versão. Nada obstante, necessário se faz salvaguardar 

interesses de terceiros que eventualmente possam vir a negociar com o 

requerido, motivo pelo qual se vislumbra a necessidade de averbar à 

margem das matrículas n.º 19112, do 1º Registro de Imóveis da Comarca 

de Cáceres, MT, n.º 5.010, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de 

Mirassol d’Oeste, MT e n.º 1.883 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de 

Porto Esperidião, o ajuizamento da presente demanda. A referida 

averbação tem arrimo no princípio registral da publicidade e da segurança 

jurídica e nos artigos 167, inciso I, item 21, e 217, caput, da Lei nº 

6.015/73. Ainda sobre o instituto da averbação, ensina Serpa Lopes, 

citado pela ilustre Desembargadora Clarice Claudino da Silva na relatoria 

do AI 9503/2014: (...) serve, em princípio, para tornar conhecida uma 

alteração da situação jurídica ou de fato, seja em relação à coisa, seja em 

relação ao titular do direito real. Representa, além disso, uma medida 

complementar, tendente a, pelo meio aludido, tornar o Registro de Imóveis 

um índice seguro do estado do imóvel, do seu desmembramento, da 

mudança de numeração, bem como da mudança de nome do titular do 

domínio, das alterações que possam influir na sua capacidade etc. (in 

Tratado dos Registros Públicos. 4ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Freitas 

Bastos, 1962, IV volume, p. 196). No que tange ao imóvel com inscrição no 

cadastro imobiliário n.º 1.03.014.0190.001, não se faz possível essa 

anotação, tendo em vista que não há informações a respeito da data da 

aquisição, tampouco, se de fato, está em nome do requerido. Do mesmo 

modo, com o intuito de salvaguardar direitos de terceiros, necessário 

anotar a impossibilidade de transferência dos veículos acima descritos no 

sistema Renajud até o julgamento do mérito da presente lide. Por fim, em 

relação aos alimentos provisórios devidos às filhas menores do ex-casal, 

é cediço que decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos 

filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o 

poder familiar, relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação 

alimentícia indiscutível e presumida, devendo ser prestada 

independentemente da situação econômica. Isto porque se tem como 

pacífico que a criança e o adolescente necessitam de proteção integral 

nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta 

proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da 

CF, e pelo ECA (Lei nº 8.069/90), em inúmeros dos seus dispositivos 

legais. Sabe-se ainda que a fixação dos alimentos, posto que provisórios, 

deve levar em consideração a observância do binômio 

necessidade-possibilidade. Ao perscrutar o processo, constata-se que a 

autora não anexou prova das despesas mensais das alimentandas a 

justificar a fixação de alimentos provisionais no patamar pleiteado, ainda 

que as necessidades sejam presumidas, motivo pelo qual, a princípio, é 

prudente que a pensão alimentícia seja fixada em valor inferior, neste 

momento processual. Por entender que a situação recomenda a fixação 

dos alimentos com moderação, fixam-se os alimentos provisórios em 01 

(um) salário mínimo para cada filha menor, a serem pagos diretamente à 

genitora, mediante recibo, ou por depósito ou transferência para conta 

bancária a ser indicada por ela, todo 5º dia útil do mês. No que tange as 

despesas extraordinárias consistentes em tratamento médico, 

odontológico e ambulatorial deverão ser rateadas entre as partes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos genitores, 

mediante apresentação de nota fiscal. Igualmente, é cabível a fixação de 

alimentos em prol da ex - companheira baseado no dever de mútua 

assistência, consoante determinação dos artigos 1.694, caput, e 1.566, 

inciso III, ambos do CC. Logo, mesmo quando rompida a relação, se 

verificada a impossibilidade de um dos cônjuges ou companheiro prover o 

próprio sustento, compete ao outro prestar o necessário auxílio alimentar. 

Outrossim, a observância do binômio necessidade-possibilidade é 

imprescindível. Ocorre que a autora não fez frente às suas despesas 

mensais, em virtude do que se recomenda a fixação de alimentos em seu 

favor no patamar de 01 (um) salário mínimo, a serem pagos diretamente, 

mediante recibo, ou por depósito ou transferência para conta bancária a 

ser indicada por ela, todo 5º dia útil do mês, enquanto perdurar a demanda 

e levando-se em consideração que o requerido encontra-se na 

administração dos bens do casal. Assim, com escopo no art. 297 do 

Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar as medidas que 

considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, concedo 

parcialmente a tutela cautelar vindicada para DETERMINAR: a) A 

averbação da existência do presente processo à margem das matrículas 

n.º 19112, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres, MT, n.º 

5.010, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol d’Oeste, MT e n.º 

1.883 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Porto Esperidião, 

sobretudo para se evitar futuros litígios e resguardar direitos de terceiros. 

b) Anotação do gravame de impossibilidade de transferência dos veículos 

Fiat/Siena ATTRACTIV, caminhão marca Ford/Cargo 1317 E, VW/Novo Gol 

1.0, caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SRVe caminhonete Fiat/Fiorino Flex, 

no sistema Renajud até o julgamento do mérito da presente lide. c) Fixação 

de alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo para cada filha menor, 

a serem pagos diretamente à genitora, mediante recibo, ou por depósito ou 

transferência para conta bancária a ser indicada por ela, todo 5º dia útil do 

mês, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias 

consistentes em tratamento médico, odontológico e ambulatorial, mediante 

apresentação de nota fiscal. d) Fixação de alimentos provisórios em 01 

(um) salário mínimo para a autora, a serem pagos diretamente, mediante 

recibo, ou por depósito ou transferência para conta bancária a ser 

indicada por ela, todo 5º dia útil do mês. Cite-se a parte ré para que 

compareça a sessão de conciliação/mediação designada para o dia 03 de 

setembro de 2018, às 14h30 horas, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Intime-se o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do NCPC). Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, com máxima 

URGÊNCIA. Mirassol D’ Oeste – MT, 27 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente) MIRASSOL D'OESTE, 27 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239772 Nr: 2739-71.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS, ALSS, KSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2739-71.2016.811.0011 Código 239772

ESPÉCIE: Ação de Alimentos

PARTE REQUERENTE: Amarildo Ferreira de Souza

PARTE REQUERIDA: Vanessa Statuti e outros

INTIMANDO(A, S): Requerente: Amarildo Ferreira de Souza, Cpf: 

02639763199, Rg: 2001468-6 SSP MT Filiação: Ademar Soares de Souza 

e de Luzia Clara Ferreira de Souza, data de nascimento: 25/07/1988, 
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brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, casado(a), operador de maquinas 

pesadas/motorista, Endereço: Rua 05, Nº 196, Bairro: Jardim São Paulo, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

Representante (requerido): Vanessa Statuti, Cpf: 01865215104, Rg: 

1865536-0 SSP MT Filiação: Rui Statuti e de Aparecida Josefa Statuti, data 

de nascimento: 03/11/1988, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, 

casado(a), vendedora / do lar, Endereço: Rua Padre Anchieta, Nº 3.292, 

Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 271,92 ( Duzentos e setenta e um Reais e 

noventa e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207251 Nr: 1419-54.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues Tomaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1419.54.2014.811.0011 Código 207251

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Manoel Rodrigues Tomaz

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Manoel Rodrigues Tomaz, Cpf: 

13733826191, Rg: 1.074.919 SSP GO Filiação: Bebedito Bernardo Tomaz e 

de Jordelina Rosa Rodrigues, data de nascimento: 27/06/1938, 

brasileiro(a), natural de Palestina-SP, viuvo(a), comerciante, Endereço: 

Rua Almiranate Tamandaré, Nº 1.459, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 511,22( Quinhentos e onze Reais e vinte e dois 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246747 Nr: 1501-80.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1501-80.2017.811.0011 Código 246747

ESPÉCIE: Ação de Embargos à Execução

PARTE REQUERENTE: Fazenda Reunidas Boi Gordo S A

PARTE REQUERIDA: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

INTIMANDO(A, S): Embargante: Fazendas Reunidas Boi Gordo s/a, CNPJ: 

58450701000102, brasileiro(a), Endereço: Rua Senador Henrique Dela 

Roque, Nº 2.974 - Lotes 1, 2 e 5 da Quadra G, Bairro: Jardim das Flores, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 ( Trezentos e setenta e seis Reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240590 Nr: 3216-94.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. A Aguilera Cia Ltda ME, Ivania Andréia Aguilera Leal, 

Elian Pereira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Aguilera Braga - 

OAB:MS / 18.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3216-94.2016 .811.0011 Código 240590

ESPÉCIE: Ação de Revisão de contrato

PARTE REQUERENTE: I.A. Aguilera e outros

 PARTE REQUERIDA: Banco Bradesco S A

INTIMANDO(A, S): Representante Legal (requerente): Ivania Andréia 

Aguilera Leal, Cpf: 81039077153, Rg: 1129472-8 SSP MT Filiação: Vando 

Aguilera e Elenir de Oliveira Aguilera, data de nascimento: 01/08/1977, 

brasileiro(a), natural de Nova andradina-MS, casado(a), comerciante, 

Endereço: Rua Primavera, Nº 2.950, Bairro: Centro, Cidade: Curvelândia 

MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 5.268,32 ( Cinco mil duzentos e sessenta e oito 

Reais e trinta e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251091 Nr: 3581-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do 
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Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Custódio da Silva, O Município de 

Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240433 Nr: 3114-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 

168 cujo teor transcrevo:" Certifico, eu Oficial de Justiça abaixo assinado 

que em cumprimento ao respeitável mandado, que após diligencias na Rua 

Bento Alexandre dos Santos, 961, e ali, após as formalidades legais NÃO 

FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO do requerido EGLEISSON 

MARQUES DE OLIVEIRA, devido não encontra-lo, pois obtive informação 

pela Empregada Doméstica da casa, que o proprietário da referida 

residência, é o Sr. Sérgio Luiz de Oliveira, e que o mesmo é dentista e 

trabalha na Clínica Odontoclin. Certifico, outrossim que me dirigi na Clínica 

Odontoclin, localizada na Avenida 28 de Outubro, 3081, e ali, fui recebido 

pelo Sr. Sérgio Luiz de Oliveira, e este me disse que é irmão do requerido, 

e que não sabe onde o requerido está residindo. Portanto diante das 

diligencias realizadas e da informação obtida, o requerido encontra-se em 

lugar incerto e não sabido. Diante do exposto devolvo o mandado em 

cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de julho de 2018Antonio Marcio da Silva Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 904-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracel Celular Ltda - ME, José Spolador de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Intimar o advogado da parte requerida para que se manifeste acerca da 

proposta de honorários de fls. 760/766, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, a respeito de seu valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 344-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odirlei Queiroz Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16.846-A, Rubens Gaspar Serra - OAB:SP 

119.859

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 289/290, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. No mais, defiro o pedido de fl. 282, para tanto, determino 

que seja oficiado a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a 

vinculação dos numéricos depositados à fl. 276-vº. Empós, expeça-se 

alvará para liberação dos valores vinculados para a conta bancária 

indicada à fl. 282. Condeno o requerido ao pagamento de custas e 

despesas processuais remanescentes."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 108806 Nr: 1785-35.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Flamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 

183, cujo teor transcrevo:" Certifico que em cumprimento ao r. mandado 

expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito do 2ª Vara desta Comarca, Processo 

n.º 1785-35.2010.811.0011 - Cód. 108806, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 25/07/2018 às 10:55hs e DEIXEI DE 

INTIMAR o Sr.º ANTONIO CARLOS FLAMINI, pois após várias diligências 

não logramos êxito em localizar o Sítio Garça Branca, ante a 

inconsistência do endereço consignado no Mandado. Diligenciamos na 

Cidade de Curvelândia e não encontramos qualquer pessoa que 

conhecesse o Intimando.O referido é verdade e dou fé.Mirassol 

D’oeste/MT, 26/07/2018.LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 602 Nr: 147-21.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marreco & Cia Ltda, Armando Gonçalves, 

Felicidade Mareco Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

139/140, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Assim, não pairam dúvidas 

acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso. 

Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil. Sem condenação 

em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública 

pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 191111 Nr: 2845-38.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial-Inmetro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Ferreira de Produtos, Elton Cesar 

Marques de Queiroz, Eliel Marques de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda R. Wherlan 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de execução 

fiscal, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237875 Nr: 1699-54.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Stephania Eunilia Botelho de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde, 

Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Castilho Rocha - OAB:RO / 

2.617, Tayse Fernanda Botelho de Carvalho - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 284/286, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, defiro o pedido de 

penhora on-line, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas do Estado de Mato Grosso até o valor total de R$5.892,00 (cinco 

mil, oitocentos e noventa e dois reais), valor este suficiente para adquirir o 

medicamento pelo prazo de 03 (três) mês. Oficie-se à empresa Ágile 

Medicamentos, informando a respeito da penhora dos valores necessários 

ao custeio do procedimento, conforme orçamento anexado à fl. 195, bem 

como que o dinheiro somente será transferido para conta bancária de sua 

titularidade após a realização do procedimento e apresentação nos autos 

da respectiva nota fiscal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 162944 Nr: 3646-85.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida de Oliveira, EBdOGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 159, cujo 

teor transcrevo:"Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da 

manifestação de fls. 155/157.Cumpre-se.Mirassol D’ Oeste/MT, 27 de julho 

de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259188 Nr: 1515-30.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Salmeron, Queiliane Coutinho Moura, Silvia Sandra 

dos Reis, Glaucia Maraia Regonhe, Leonice do Pilar Jovio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r.decisão de fls. 77, cujo teor 

transcrevo:"

Compulsando os autos, contato que não há nos autos documentos que 

esclareçam à data de admissão dos requerentes no serviço público, bem 

como se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, contratado ou 

temporário. Desta feita, intimem-se os autores para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encarte aos autos cópia dos seus respectivos termos de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de julho de 

2018Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28692 Nr: 2558-85.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolindo Anjoulette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249219 Nr: 2695-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisson Jean Alves Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

sobre os documentos juntados às fls. 144/164, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231524 Nr: 2682-87.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 172, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. No mais, defiro o pedido de fl. 170/171, para tanto, 

determino que seja oficiado a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a 

vinculação dos numéricos depositados à fl. 163. Empós, expeça-se alvará 

para liberação dos valores vinculados para a conta bancária indicada à fl. 

170/171. Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 21126 Nr: 1310-55.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Gonçalves Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para informar o atual e correto endereço do 

autor, tendo em vista que o mandado de fls 130 foi devolvida pelo oficial 

de justiça, constando que a parte estava em local inserto e não sabido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234368 Nr: 4450-48.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Intimar o advogado da parte autora para pagar o débito no valor de R$ 

410.989,89, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242865 Nr: 4300-33.2016.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ARAUJO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 

80, cujo teor transcrevo:" Certifico que em cumprimento ao r. mandado 

expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito do 2ª Vara desta Comarca, Processo 

n.º 4300-33.2016.811.0011 - Cód. 242865, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 23/07/2018 às 13:50hs e DEIXEI DE 

CITAR a Sr.ª SANDRA ARAÚJO NASCIMENTO, pois a Intimanda não reside 

no endereço consignado no Mandado, fui informado pelo Sr.º GUSTAVO 

JESUS DOS SANTOS, que na residência mora uma pessoa por nome de 

Valéria, não encontrei outras pessoas que pudessem informar o atual 

endereço da Intimanda.O referido é verdade e dou fé.Mirassol D’oeste/MT, 

26/07/2018.LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237762 Nr: 1646-73.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Coletti Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 264/266, cujo teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na exordial, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para adjudicar em 

favor do requerente Edilson Coletti Castilho o imóvel urbano constituído 

pelo Lote nº 12, da Quadra nº 03, situado no loteamento denominado 

Conjunto Habitacional Juruena I, neste município, com área de 288,00 

metros quadrados; Medindo: Frente: 12,00 metros para Rua D; Fundo: 

12,00 metros para o lote nº 07; Lado Direito: 24,00 metros para o lote nº 

13; Lado Esquerdo 24,00 metros para o lote 11; Matrícula de nº 20.186, do 

Livro nº 02, registrado no Cartório do Primeiro Ofício desta Comarca.

 Isento os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. Em contrapartida, condeno-os ao 

pagamento de honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, 

expeça-se a carta de adjudicação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257933 Nr: 883-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva, Ivone Barbosa Garcia Silva, 

Carmem Ivone Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Cardoso Assessoria Jurídica - 

Advogados Assossiados, Gustavo Tostes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 159, cujo 

teor transcrevo:" Manifestem-se os embargantes a respeito da petição e 

documentos carreados às fls. 130/155, em 15 (quinze) dias.Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 27 de julho de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 852-62.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 87, cujo teor 

transcrevo:"Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98, §§1º e 3º do NCPC.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho de 

2018Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 145126 Nr: 3842-89.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelindo Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Antonio da Silva, Edera Alonso 

Castro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 61, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e SUSPENDO o presente 

feito até que se dê cumprimento integral ao acordo entabulado. Consigno 

ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes 

valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 

Condeno os executados ao pagamento de custas e despesas 

processuais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 253-17.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

sobre os documentos juntados às fls. 509/511, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240590 Nr: 3216-94.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. A Aguilera Cia Ltda ME, Ivania Andréia Aguilera Leal, 

Elian Pereira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Aguilera Braga - 

OAB:MS / 18.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO- CAA

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

 C E R T I D Ã O

Processo Número: 3216-94.2016.811.0011 – Código: 240590– Segunda 

Vara

Tipo de Ação: Ação de Revisão de Contrato

Requerente: I.A. Aguilera Cia Ltda Me

Requerido: Banco Bradesco SA

 DECURSO DE PRAZO - CUSTAS PROCESSUAIS

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte requerente haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10072, 

publicado em 02/08/2017, para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

quanto o recolhimento das custas processuais, este deixou transcorrer o 

prazo concedido sem qualquer manifestação nos autos.
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 Mirassol d´Oeste-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

Gestor Adm 3

Av. Joaquim Cunha, 595 - Residencial Alto da Boa Vista - Edifício do Fórum 

– Bloco 1 - fone/fax (65) 3241-1391/1620

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210181 Nr: 30501-33.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAB, ÉLBdS, MHBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Brandão Martins - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sampaio Souza - 

OAB:RO / 2.324

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

30501-33.2014.811.0011 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235442 Nr: 424-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Geraldo Januario de Alvarença Filho, Nilce 

Gomes de Alvarença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco Itau S/A, HSBC - 

Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

NUNES - OAB:25.714 DF, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, 

acerca dos documentos colacionados às 288/293, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 175194 Nr: 118-09.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo Landim Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 225, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento o 

polo passivo da ação de custas e despesas processuais na forma da Lei 

Estadual nº. 7.603/01.

 Após o transito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179256 Nr: 866-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimar o advogado da parte autora para que apresente em cinco dias, 

conta bancária para transferência dos valores depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179256 Nr: 866-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 322, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, Julgo extinto 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

di débito, com supedânio no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250735 Nr: 3390-69.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Nunes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 206, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. No mais, defiro o pedido de fl. 204, para tanto, determino 

que seja oficiado a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a 

vinculação dos numéricos depositados à fl. 202-vº. Empós, expeça-se 

alvará para liberação dos valores vinculados para a conta bancária 

indicada à fl. 204. Condeno o requerido ao pagamento de custas e 

despesas processuais remanescentes. Após o transito em julgado, 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que os pedidos da parte requerente constantes 

nos ID’s 14232437 e 14232891, vindicam o bloqueio de R$ 9.445,64 (nove 

mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), 

com a finalidade de adquirir medicamentos para os meses de maio e junho 

do corrente ano, tenho que referido pedido não merece prosperar, por 

ora, pelos motivos que passo a expor. Compulsando os autos, denoto que 

após este Juízo determinar o primeiro bloqueio no valor de R$ 2.361,45 

(dois mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 

conforme ID 12838480, cuja montante foi baseada no orçamento com 

menor preço apresentado pela parte autora nos ID’s 12012327 e 

12012379, tem-se que a requerente, ao comprovar a compra dos 

fármacos, juntou nota fiscal (ID 13204088) consignando a compra de 

medicamentos com valores ainda mais baixos do que o referido 

orçamento. Na sequência, houve novo bloqueio no valor de R$ 1.669,00 

(mil seiscentos e sessenta e nove reais), de acordo com o ID 13347472, 

cujo valor foi baseado na nota fiscal de ID 13204088, com o fito de 

viabilizar a compra de mais uma caixa do medicamento Tacrolimo 5mg, 

visto que a paciente utiliza duas caixas, e o primeiro bloqueio considerou 

apenas uma unidade. Nessa senda, a paciente juntou nota fiscal no ID 

14232403 para comprovar a compra do fármaco Tacrolimo 5mg, tendo 

pago a quantia de R$ 1.659,00 (um mil seiscentos e cinquenta e nove 
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reais), ou seja, valor inferior ao bloqueado, não tendo a parte autora 

mencionado nada acerca da nova divergência. Ocorre que a requerente 

exsurge nos ID’s 14232437 e 14232891, pugnando por novo bloqueio no 

valor de 9.445,64 (nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta e quatro centavos), visando adquirir medicamentos para dois 

meses, baseando-se no menor orçamento juntado na incoativa, o qual, 

como se vê nas notas fiscais posteriormente juntadas, não apresenta o 

valor mais baixo oferecido no comércio. Destarte, ante a divergência 

acima explicitada, e considerando que a requerente tem adquirido os 

fármacos com valor mais baixo que o apresentado na ação, indefiro, por 

ora, o pedido de bloqueio elaborado pela parte autora, devendo esta, a 

cada novo pedido, juntar em sua petição orçamentos atualizados, que 

deverão ser condizentes com as notas fiscais a serem colacionadas 

posteriormente, sob pena de indeferimento do pleito. Por fim, remetam-se 

os autos à Juíza Leiga para elaboração do projeto de sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de julho de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247148 Nr: 1707-94.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13681

 PROCESSO/CÓD. Nº 247148

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu FÁBIO DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções penais previstas no art. 129, 

§9º, do Código Penal, por várias vezes, nos termos do art. 71 do mesmo 

diploma, pela prática dos fatos delituosos descritos na denúncia de fls. 

04/05.

 Denúncia recebida em 26.04.2017 (fl. 36/36-v).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fl. 88).

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha e procedido o 

interrogatório do réu.

 O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 141/145, 

pugnando pela condenação do acusado, nos termos postos em juízo, 

alegando terem sido provadas a autoria e materialidade delitivas, não 

havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

 A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais às fls. 146/151, nos 

quais pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da 

atenuante da confissão espontânea, regime inicial aberto para 

cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direito ou suspensão condicional da pena e direito de 

recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA MATERIALIDADE:

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em 

flagrante de fl. 07, boletim de ocorrência policial de fl. 08, pedido de 

providências protetivas de fls. 15/16, exame de lesão corporal de fls. 

44/46, mapa topográfico para localização de lesões de fl. 47 e pelos 

depoimentos prestados nas fases inquisitorial e judicial.

DA AUTORIA:

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e 

recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado 

durante a persecução penal, mormente diante de sua confissão 

espontânea.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério 

Público, acostados às fls. 141/145, da lavra do d. Promotor de Justiça 

Osvaldo Moleiro Neto, que bem delineou o contexto fático-probatório dos 

autos, os quais adoto como razão de decidir, in verbis:

“[...] De igual modo, restou suficientemente demonstrado nos autos que o 

acusado Fábio praticou o crime de lesão corporal contra sua namorada, 

em contexto de ambiente doméstico, devendo, nessa ótica, ser condenado 

às respectivas penas cominadas.

Inicialmente, cumpre assertoar que nenhuma nulidade pesa sobre o 

presente feito, que transcorreu dentro da mais absoluta ordem, sem 

qualquer mácula capaz de cercear o sagrado direito de defesa do 

acusado.

Segundo apurado, no dia 07 de abril de 2017, por volta das 21h00min, na 

residência particular localizada na rua 05, s/nº, neste município e comarca, 

o acusado Fábio ofendeu a integridade corporal de sua namorada Rosilda 

Jose dos Santos, à medida que lhe causou diversas lesões corporais.

Infere-se, pois, que o réu começou a discutir com a vítima, ocasião que 

esta disse que não queria mais continuar com o relacionamento. Assim, 

furioso, o denunciado agarrou a vítima pelo pescoço, jogando-a no chão 

desferindo socos e vários chutes (fl. 08).

Urge consignar que o acusado Fábio, quando interrogado em solo judicial 

(CD-ROM fl. 140), confessou que na data dos fatos que agrediu a vítima, 

alegando:

 “que bateu por motivos de cachaça; que bateu no rosto com socos; que 

já bateu nela em outras vezes;

Nesse norte, é forçoso constatar, que a vítima Rosilda Jose dos Santos 

durante a fase inquisitorial, esclareceu os fatos de forma firme e coerente, 

dando detalhes de toda agressão sofrida, sendo sua versão corroborada 

com a versão apresentada pelo réu.

Importa ressaltar, ainda, que consoante Laudo de lesão corporal de 

fls.44/47 a vítima apresentava os seguintes ferimentos: “hematoma em 

região frontal direita, escoriação em região labial, escoriação na região 

rotuliana esquerda, escoriação múltiplas em região de face anterior do 

joelho esquerde”, dentre outras lesões.

Assim, os fatos apresentados na inicial, e confirmados em audiência de 

instrução, deixam claro que a conduta do réu, induvidosamente, é 

repugnante, socialmente reprovável, injustificável e típica.

No mais, insta salientar que o depoimento do policial Edimar Rodrigues da 

Cruz Júnior, dotado de fé pública em razão da função que exerce, tanto 

em solo inquisitorial, quanto judicial, foi hialino, firme e coeso, em narrar os 

fatos ocorridos, imputando ao réu, as condutas tipificadas na exordial 

acusatória. Isso porque, o policial esclareceu que no dia dos fatos:

“(...) Que recebeu informações de que numa residência na rua 05, havia 

uma ocorrência de desentendimento conjugal, na qual o amásio estaria 

agredindo sua esposa; que a gente chegou no local, e chegando próximo 

da residência informada, a gente já localizou a senhora na via publica, ela 

estava na rua, e acionou a guarnição, e apontou para o cidadão correndo 

na rua; que ele tentou foragir da guarnição; que ela estava com algumas 

lesões pelo corpo; ambos foram conduzidos; que o réu estava 

embriagado”

Assim, a rigor, as ações do réu devem ser de pronto coibidas, com o fito 

de se evitar o cometimento de crimes mais graves, mormente quando se 

tratam das indesejadas violências praticadas no âmbito familiar, que, pelo 

visto, segundo a declaração do próprio réu, não se tratou de um caso 

isolado.

À vista do exposto, é forçoso constatar que a lesão corporal restou 

devidamente comprovada, mediante a laudo aportado nos autos, que 

consiste em meio de prova idôneo, quando em sintonia com os 

depoimentos coligidos, tornando-se assim, prova suficiente para embasar 

uma condenação.

Dessarte, tendo em conta que o mosaico probatório não deixa dúvidas a 

respeito da materialidade e autoria, e inexistente qualquer causa 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do acusado pelos 

delitos em comento é medida que se lhe impõe. [...]”.

 Desta forma, infere-se que a confissão judicial do acusado não se 

encontra isolada nos autos, porquanto foi corroborada pelos depoimentos 

da vítima e testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Outrossim, encontra-se delineada nos autos a ocorrência de apenas dois 

crimes de lesão corporal em continuidade delitiva, e não vários, como 

pretendido pelo Parquet, conforme se extrai das declarações extrajudiciais 

da vítima, quando asseverou ter sido agredida no dia dos fatos, qual seja 

07.04.2017, e na semana anterior, datado de 02.04.2017, fato este 

corroborado pela confissão judicial do réu, que confirmou ter agredido a 

vítima em outras oportunidades, bem como pelo exame de lesão corporal 

de fls. 44/46, concluindo que a ofendida apresentava lesões recentes e 

lesões com idade de 07 (sete) dias, que condizem com o histórico 

narrado.

Destarte, presentes os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e 
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mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 

semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, tenho como aplicável à 

espécie o art. 71, caput, do Código Penal.

Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente 

demonstradas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal 

praticado pelo réu no âmbito doméstico e familiar, não havendo qualquer 

causa excludente de ilicitude ou extintiva da punibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia para o fim de CONDENAR o réu FÁBIO DA SILVA, já 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no art. 

129, §9º, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, na 

forma do art. 71 do Código Penal.

Passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do 

Código Penal.

DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO 

DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP):

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; não há maus antecedentes a serem 

valorados; a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que 

não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados 

a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; 

o motivo do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de 

valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada 

tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.

 Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) 

meses de detenção.

Concorre a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP 

(confissão espontânea). Embora reconheça a existência da atenuante, 

deixo de valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a 

atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, de modo que 

mantenho a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção, frente à 

inexistência de circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena 

definitiva do réu em 03 (três) meses de detenção.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71, caput, do Código 

Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 02 

(duas) infrações, as quais tiveram a pena dosada em patamares iguais, 

aplico a pena de uma delas, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), 

ficando o réu definitivamente condenado à pena de 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do 

art. 33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal, por se tratar de réu primário.

Tendo em vista que o crime foi praticado com violência contra a mulher, 

torna-se inadmissível a substituição estabelecida no art. 44 do CP, bem 

como a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de 

cumprimento da pena fixado foi o aberto e que teve a prisão preventiva 

revogada no decorrer da instrução processual.

Isento o réu do pagamento de custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

 c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 199401 Nr: 4280-47.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onesifro Velames de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:MT/14.499

 PROCESSO/CÓD. Nº 199401

Vistos etc.

Compulsando os autos, não obstante o presente feito esteja concluso 

para apreciação da regressão definitiva, vislumbro a necessidade de 

aguardar o deslinde do pedido de internação compulsória protocolado pela 

Defensoria Pública em prol ao recuperando, consoante fl. 313, visto que 

este Juízo já havia se manifestado acerca da imprescindibilidade do 

tratamento do apenado, com o fito de colaborar com sua reinserção social, 

quando da regressão cautelar de fls. 295/297.

Destarte, tendo em vista que é de conhecimento deste magistrado que a 

liminar da internação compulsória já foi deferida, suspendo a apreciação 

da regressão definitiva, até que seja viabilizada vaga em clínica 

especializada na respectiva ação, o que deverá ser imediatamente 

comunicado nestes autos, para posterior decisão.

Oficie-se ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca a fim de 

informar nestes autos o surgimento da vaga de internação pleiteada em 

favor do apenado, imediatamente.

Com a resposta, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257133 Nr: 539-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. N° 257133

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu OSCAR MERICI, dando-o como incurso nas 

sanções penais do art. 217-A, c/c art. 226, II, por três vezes, na forma do 

art. 71, caput, todos do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos 

descritos na denúncia.

Denúncia recebida em 02.03.2018 (fl. 39/39-v).

Devidamente citado (fl. 76), o acusado apresentou resposta à acusação 

(fl. 62/62-v).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, mediante 

depoimento sem dano, uma informante, duas testemunhas e procedido o 

interrogatório do réu (CD’s mídia audiovisual de fls. 76/77).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 79/85, ratificando 

os termos da inicial acusatória.

A defesa, por seu turno, apresentou suas derradeiras alegações às fls. 

88/89, nas quais requereu a absolvição do réu por insuficiência 

probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

 Pretende-se atribuir ao réu a prática do delito de estupro de vulnerável 

(art. 271-A do CP), por três vezes, em continuidade delitiva, em desfavor 

da vítima Keven Willian Sousa Viturino, quando este possuía 09 (nove) 

anos de idade.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito imputado foi cabalmente comprovada nos autos 

por meio do boletim de ocorrência policial de fl. 04/04-v, relatório de fls. 

26/29 e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em 

Juízo.

DA AUTORIA DO DELITO

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, no 

tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu, não 

obstante tenha negado a participação no crime, vez que as versões por 

ele apresentada encontram-se isoladas nos autos, confrontantes com as 

firmes declarações judiciais da vítima, testemunhas e da dinâmica dos 
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fatos.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério 

Público, acostados às fls. 79/85, que acertadamente fundamentou a 

autoria e materialidade do delito descrito na exordial, é o que se extrai da 

lavra do d. Promotor de Justiça Saulo Pires de Andrade Martins, que bem 

delineou o contexto fático-probatório dos autos, os quais adoto como 

razão de decidir, in verbis:

“[...] Referente à autoria delitiva, recai indubitavelmente sobre o acusado, 

conforme se passa a demonstrar:

Nessa toada, transcrevo a oitiva da vítima tanto em sede policial, quanto 

em sede judicial, haja vista que a palavra da vítima é de suma importância, 

vejamos:

“(…) Que mora com a mãe, seu padrasto Adilson dos Reis Pereira e seus 

irmãos Loren (07 anos), Eduardo (04 anos) e Vinícius (03 anos); Que 

considera seu padrasto como pai pois ele é casado com sua mãe desde 

que tinha 01 (um) ano de idade; Que tem o costume de pernoitar na casa 

da avó Marlene (mãe do padrasto),Que na sexta-feira, dia 12/01/2018, à 

noite, Oscar, ex-marido da avó Marlene, buscou o declarante e seus 

irmãos para dormir na casa da avó; que no sábado de manhã, dia 

13/01/2018, foi com Oscar para o sítio onde o mesmo mora e trabalha para 

ajudá-lo a tirar leite; que ao chegar ao local, Oscar o levou até o quarto 

onde dorme, trancou a porte, sentou na cama e mandou que sentasse 

também; Que Oscar começou conversar dizendo que era para o 

declarante “chupar o pinto dele e dar a bunda para ele”; Que alega ter dito 

que não queria fazer isso, então o suspeito pegou uma faca em cima da 

cama, retirou a roupa do declarante que estava chorando e depois tirou a 

própria roupa, obrigando-o a “chupá-lo”; Que o suspeito o obrigou a 

engolir o esperma dizendo: “engole tudo que estou mandando”; Que 

depois disso vestiu a roupa, bebe água e foi ajudar o suspeito a tirar leite; 

Que voltaram mais tarde para a casa da avó para almoçar e disse que não 

queria voltar para o sítio com o suspeito, contudo quando foi contar o que 

tinha acontecido, o mesmo chegou perto e não teve coragem de falar; Que 

voltaram para o sítio por volta das 17:00hs e o suspeito o levou direto para 

o quarto e novamente retirou suas roupas e obrigou-o a “chupá-lo”; Que 

depois do suspeito “gozar” e fazê-lo engolir, disse que iria do lado de fora 

cuspir e saiu correndo pedindo socorro na casa de Rodrigo, primo de 

Oscar, Que falou para a mulher de Rodrigo ligar para sua avó buscá-lo 

pois o suspeito estava “fazendo besteira” com ele, que ela perguntou que 

tipo de besteira, então contou que ele o obrigou a chupar o pênis do 

suspeito; que a mulher de Rodrigo ligou para sua avó mas ela disse que 

“iria ver”, Que nesse instante o suspeito o encontrou escondido no canto 

da máquina de lavar da cassa de Rodrigo e disse “então é aí que você 

está, te procurei por todo lado” e lhe desferiu uma “cabada” de faca nas 

costas; Que o menor relata correu e se trancou no quarto do suspeito, 

porém ele deu um chute na porta e a abriu; Que o suspeito trancou a porta 

por dentro, retirou as roupas dos dois e o obrigou a chupá-lo novamente; 

Que o suspeito ficou o tempo todo com a faca na mão; Que depois relata 

ter vestido a roupa dormido; que o menor alega que amanheceu totalmente 

sem roupa e o suspeito estava só de cueca; Que o suspeito havia dito que 

“iria comer sua bunda” quando estivesse dormindo, mas não tinha 

acreditado; que estava com dor na barriga e na bunda; que depois o 

suspeito tirou leite, foram embora para a casa de sua avó; que na porta da 

casa da avó o suspeito lhe disse que se contasse o ocorrido para alguém 

iria matar o menor, a avó e a mãe dele; que disse para a avó que não 

queria mais ir para o sítio com o suspeito porém não teve coragem de 

contar o que aconteceu; Que já em casa, durante a noite, teve pesadelo 

com o suspeito tentando fazer com que o chupasse novamente, que 

acordou assutado de madrugada e pediu para a irmã chamar sua mãe; 

que então contou tudo para mãe, que perguntou se isso já tinha ocorrido 

antes de sábado, respondeu que não, que o menor informa que o suspeito 

tem uma espingarda em seu quarto no sítio”. - Termo de Declarações de fl. 

05.

Nota-se que apesar do intenso sofrimento, constrangimento e vergonha 

demonstrados pela vítima, suas declarações são detalhadas e evidenciam 

a prática do crime em tela, perpetrado pelo ex-convivente da avó afetiva, 

por quem nutria uma relação afetiva de avô. Outrossim, importante 

ressaltar que coadunam com sua oitiva em juízo, vejamos:

“Psicologa: E a sua avó, você tem vó?

Vítima: tenho.

Psicologa: Como é o nome dela?

Vítima:Marlene.

Psicologa: Que q você acha dela?

Vítima: Nada.

(…)

Psicologa: E ela tem marido?

Vítima: Tem.

Psicologa: Como que é o nome do marido dela?

Vítima: Não lembro mais.

Psicologa: Onde que a Marlene mora?

Vítima: Aqui.

Psicologa: E o marido dela?

Vítima: Não sei. (…)

Psicologa: Que que você acha dele?

Vítima: Nada, não gosto dele. (…).

Psicologa: Você foi no sítio do marido da sua avó?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Psicologa: Que que você achou de ter ido?

Vítima: Nada bom. (…).

Psicologa: Ele abusou de você? Você sabe o que é abusar?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Psicologa: Foi isso que ele fez com você?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente). (...)

Juiz: Me falaram que um dia vocês estavam num sítio ai ele foi buscar 

você pra ir almoçar na casa como que foi?

Ah, é uma história longa. (…).

Juiz: E o que que ele fez com você? Vocês foram pro sítio pro pasto?

Juiz: Pro sítio.

Juiz: Só vocês dois?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Juiz: Ai o que que ele fez quando vocês chegaram no sítio?

Ele tinha abusado de mim. (...)

Juiz: Como que foi esse abuso dele? Ele tirou a roupa? Tirou sua roupa? 

Como que foi?

Ele tirou minha roupa.

Juiz: E a dele ele tirou a dele?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Juiz: Ele chegou a ficar com o pipiu de fora?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Juiz: Que que ele obrigou você a fazer?

Vítima: Um monte de coisa lá (…) ele tava me ameaçando.

Juiz: Ele te ameaçava? Como que ele te ameaçava?

Vítima: Com um facão. (…).

Juiz: E ele obrigou você a fazer o que a pegar no pipiu dele?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Juiz: Só pegar ou colocar a boca também?

Vítima: Colocar a boca. (choro da vítima).

(…).

Juiz: E depois disso vocês teriam voltado pra casa e ele teria feito de novo 

a mesma coisa?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Juiz: No mesmo dia?

Vítima: Sim.

 Juiz: Ele fez isso quantas vezes nesse dia?

Vítima: Três. (…).

Juiz: E ele falava se ia fazer mais alguma coisa com você? Com a sua 

avó?

Vítima: Ele me ameaçou falou que ia matar eu e minha mãe.

Juiz: Isso ele fez três vezes nesse dia?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Juiz: E as três vezes ele colocou o pipiu dele na sua boca? Foi isso?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Juiz: E na última vez como que foi?

Vítima: A última vez eu sai correndo e ai eu fui pra casa da vizinha a 

vizinha foi e ligou pra minha avó e ele tava com facão na mão e ai ele tava 

me ameaçando me deu lapada de facão nas minhas costas. (...)

Juiz: E ai ele fez você dormir e você acordou como?

Vítima: Acordei pelado. (…)

Juiz: Você sentiu alguma dor?

 Vítima: Senti.

Juiz: Dor onde?

Vítima: No bumbum.

Juiz: E quando ele colocava o pipiu na sua boca você sabe se saia alguma 

coisa do pipiu dele?

Vítima: Saia.
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Juiz: E ele fazia você engolir ou jogava fora?

Vítima: Jogava fora.

Juiz: Ele chegava a colocar na sua boca esse negócio?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Juiz: As vezes?

Vítima: Sim. (...)”(Mídia Audiovisual de fl. 77).

No mesmo sentido, a genitora da vítima, Sra. Viviane souza Santos, relatou 

tanto em sede inquisitorial, quanto judicial, a forma como descobriu que 

seu filho de apenas 09 (nove) anos havia sido abusado sexualmente pelo 

réu, vejamos:

“(…) Que na noite de sexta-feira, 12.01.2018, sua sogra Marlene dos 

Reis, mãe de Adilson, mandou o ex-marido dela, Oscar Merici, buscar as 

01 (quatro) crianças para passar o final de semana na casa dela, (…) 

Que no domingo, dia 14.01.2018, por volta das 16:00hs. A sogra levou as 

crianças para a declarante, que Marlene contou que Keven havia ido para 

o sítio com Oscar (local onde o suspeito mora e trabalha) no sábado de 

manhã e retornado no domingo, que Oscar quis levar Keven de novo para 

o sítio mas a criança não qui ir; Que à noite, depois que Keven dormiu, sua 

filha foi chamá-la para ver o que estava acontecendo Keven; Que ao se 

aproximar da cama do filho percebeu que ele estava “delirando” dizendo: 

“para Oscar, não vou fazer isso não”; Que acordou o filho e perguntou o 

que estava acontecendo, contudo o filho disse que não ia contar porque 

tinha medo de Oscar, pois o suspeito disse que iria matá-lo e matar a mãe 

e a avó Marlene se ele contasse; que foi até a cozinha e então sua filha 

Loren foi atráss dizendo que Keven queria contar o que tinha acontecido; 

Que Keven disse que “Oscar fez besteira com ele”; Que perguntou que 

tipo de besteira e o filho respondeu que Oscar tinha mandado Keven 

“chupar o pinto dele” (….) - Termo de Declaração de fl. 07.

“(…) O fato foi o seguinte como meu marido tá preso a mãe dele foi 

amigada com o Oscar e no caso ela sempre tem costume de passar o final 

de semana com as crianças e nesse dia ela pediu que os meninos fosse 

passar o final de semana com ela e as crianças foi (…) e ela falou que ele 

tinha ido no sítio com o Oscar só que daí também ela não sabia o que tinha 

acontecido e no fato ele tava dormindo já era mais ou menos uma meia 

noite ele começou a delirar, dormindo, ele começou a conversar dormindo 

(…) aí eu esperei ele conversar ele falando “não, não faz isso” eu fui 

acordei ele e ele começou a chorar ele falou que não ia me contar eu 

perguntei porque ele falou que não porque ele tinha ameaçado ele falando 

que ia matar todo mundo (…) ele não mãe não vou contar chorando (…) 

ele pegou e falou que ele abusou de mim ai ele foi contar os fatos que eu 

não gosto nem de lembrar porque a gente é mãe (…) ele foi contando que 

ele fez ele chupar o pinto dele que ele eu falei ele jogou alguma coisa na 

sua boca ele falou fez mãe e ele fez eu engolir, ai disse que ele tava com 

uma faca em cima da cama ameaçando ele, no outro dia cedo eu liguei pra 

ela achando que ela sabia, ela falou não sabia de nada até ela começou a 

chorar na hora que ele contou as coisas pra ela no outro dia cedo ela foi 

lá ele falou (…) liguei pro Conselho Tutelar.

Promotor de Justiça: Seu filho relatou quantos vezes ele fez isso?

Vítima: Três vezes. (…).

E o comportamento do Keven depois desse fatos?

Ele já era revoltado ficou pior (…) ele começou a falar uns tipos de coisa 

que ele nunca falou na vida dele que ele falou assim que quando ele 

completasse dezesseis anos a primeira pessoa que ele ia matar era ele 

por ter feito isso com ele (…) ele ficou bem revoltado mesmo não podia 

tocar nesse assunto que ele chora (…)”. Mídia audiovisual de fl. 76.

A testemunha Roselaine da Costa relatou que o menor Keven foi até sua 

residência por volta de 19h00min, pedindo socorro, chorando e 

desesperado, contudo, não abriu a porta porque o acusado havia dito que 

o infante roubava e mexia nas coisas dos outros. Outrossim, questionada 

pelo magistrado acerca do menor ter falado que o acusado tinha feito 

besteira com ele e o obrigado a chupar o pênis, a testemunha alegou que 

sua filha de 08 (oito) anos estava perto e não queria que sua filha ouvisse 

o que o menor estava dizendo, tendo apenas telefonado para Marlene. 

Vejamos:

“Testemunha: Quando o menor foi na minha casa bateu na minha porta, 

era umas sete horas sete e meia, começou bater, eu tava sozinha com 

meus dois filhos, meu marido não tava, eu perguntei quem era, uma voz 

que eu não conhecia, abri a janela, era ele chorando, ai tia abre a porta 

abre a porta eu conhecia ele pouquíssimo conhecia ele com o Oscar e a 

Dona Marlene (…) ai eu falei não vou abrir porque eu tinha ouvido falar 

muito mal dele, que ele rouba que ele mexe nas coisas, e eu tava sozinha 

com meus dois pequenos, falei não vou abrir, falei que que você quer, e 

ele ai tia abre a porta, abre a porta, eu falei não não vou abrir, a então liga 

pra minha avó vir me buscar, falei então vou ligar, falei você fica ai na 

área que eu vou ligar pra ver que que sua avó faz, fui lá peguei o telefone 

liguei pra dona Marlene seu neto tá aqui desesperado chorando que quer 

que a senhora vem buscar ele (…) nisso o Oscar veio chamou ele Keven 

vamos embora ele catou e foi embora (…).

Defensor Público: O Keven ele estava aflito quando ele chamava a 

senhora, ele tava desesperado?

Testemunha: Ele tava, chorando, eu fiquei com medo de abrir (…) como 

que eu vou abrir eu não conhecia a criança.

Juiz: O Keven falou que ele tinha dito pra senhora que o réu tinha feito 

besteria com ele, inclusive que ele teria feito ele chupar o seu pênis a 

senhora não acreditou?

Testemunha: Olha, ele falou umas coisas, chorando, na hora eu não 

prestei atenção porque ele ficava chorando e falando, e minha filha tava 

perto, né, e eu falava assim eu vou ligar pra sua avó, porque minha filha 

tava junto comigo, então eu nem prestei atenção, e eu tentava tirar minha 

filha de perto pra ela não ficar ouvindo o que ele tava falando, porque 

minha minha tem oito anos (…) e ele me pediu então a tia me leva embora 

(...)”. Mídia audiovisual de fl. 76.

No mesmo sentido, Marlene dos Reis da Silva relatou que após o infante 

ter ido até a casa de Roselaine da Costa no período da noite pedir socorro, 

esta lhe telefonou, dizendo apenas que Keven Willian Souza Viturino 

estava chorando querendo voltar para casa, que não foi buscá-lo porque 

não tinha meios naquele momento, porém telefonou para o réu que após, 

aproximadamente, 10 (dez) chamadas, atendeu o celular e despistou 

Marlene, dizendo que o infante achou que o acusado iria bater nele.

Por fim, o réu Oscar Merici negou a prática do crime perante a autoridade 

judicial, aduzindo que a mãe da vítima teria interesse em colocá-lo na 

cadeia, bem como que foram outras duas pessoas que teriam abusado 

sexualmente da vítima.

Contudo, a versão do acusado não se sustenta, primeiro porque não 

indicou as pessoas que teriam abusado do infante, segundo porque a 

vítima relatou de forma contundente e precisa tanto na fase policial como 

na fase judicial, os abusos sexuais que sofreu por parte do acusado, sem 

apresentar nenhuma contradição, que confirmasse a versão apresentada 

pelo réu.

Além disso, a prima do acusado confirmou que a vítima foi até sua casa 

chorando e desesperado, querendo entrar na casa, pedindo para que ela 

o levasse até a casa de sua avó, ou então, que telefonasse para que a 

avó fosse buscá-lo.

Logo, importa mencionar que o próprio réu não logrou indicar qualquer 

motivo justificável para a genitora da vítima lhe imputar falsamente a 

prática de atos sexuais com o infante.

Neste espectro, em face da negatória fraca e anêmica de substrato 

probatório, alinhavada pelo imputado, há arcabouço de elementos, 

representados pelos depoimentos das testemunhas e vítima, indicando de 

forma cristalina a prática do crime de estupro de vulnerável cometido pelo 

imputado em desfavor do impúbere.

Nesse sentido, convém lembrar que libido é o desejo sexual, sendo que o 

ato libidinoso é todo ato de satisfação do desejo ou apetite sexual da 

pessoa, tendo como exemplos mais comuns a prática de sexo oral, a 

masturbação, o beijo lascivo e as carícias em partes exógenas do corpo 

humano.

No caso em tela, a vítima foi submetida a diversos atos libidinosos, 

consoante extrai de seus depoimentos.

Em arremate, consigna-se que pela natureza do crime, a palavra da vítima 

tem especial relevo, tendo em vista que em casos como o presente, na 

maioria das vezes, é adotada como forma de ação a clandestinidade, até 

pela própria condição sexual do envolvimento e o natural senso de 

moralidade dos indivíduos. Foi este o caso dos autos, em que o réu, na 

convivência e na condição de avô afetivo da vítima, praticou atos 

libidinosos com ela.

Quanto à relevância da palavra da vítima em crimes como o narrado neste 

feito, é orientação assente na jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA 

VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO 

JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço 

fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos 

e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal 
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entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite 

nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ. 2. É 

assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra 

da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses 

crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem 

testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, 

devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas 

nos autos". (AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 1º/2/2013). 3. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 

2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 

21/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2013, 

destacado).

“PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR DE 14 ANOS. 

VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 

DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA. AGRAVANTE DO ART. 

61, INCISO II, ALÍNEA "H". BIS IN IDEM. 1. Nos crimes contra a liberdade 

sexual, a palavra da vítima, ainda quando se trate de criança, constitui 

prova de relevante valor, especialmente quando em consonância com os 

demais elementos do conjunto probatório. 2. A circunstância de ser a 

vítima menor de 14 anos é elementar do crime de atentado violento ao 

pudor com violência presumida, razão porque não pode ser utilizada 

também no agravamento da pena, para não ocorrer bis in idem. 3. Recurso 

parcialmente provido.” (TJDF; Rec. 2006.01.1.029039-8; Ac. 474.440; 

Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; DJDFTE 27/01/2011; 

Pág. 140, destacado).

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. 

MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. O 

conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de 

estupro. O acusado tentou constranger a ofendida à conjunção carnal. 

Palavra da vítima revestida de vital importância, especialmente porque em 

harmonia com os demais subsídios de prova carreados aos autos. 

Descabimento da pretensão absolutória. ASPECTOS DA DOSIMETRIA DA 

PENA. Não há falar em alteração do apenamento basilar, porquanto pelo 

menos três dos vetores do art. 59 do Código Penal desfavorecem o réu, 

justificando, assim, o distanciamento da censura como realizado na 

sentença questionada. Aproximada a concretização da prática delitiva, 

descabido o redimensionamento do reconhecimento da tentativa. O crime 

de estupro, em qualquer uma de suas modalidades, configura crime 

hediondo, peculiaridade que acarreta a imposição do início da expiação em 

regime fechado. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS; ACr 70037718707; 

Gravataí; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 

02/12/2010; DJERS 17/12/2010, destacado).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 213 C/C 224, "A", E ART. 226, II, C/C ART. 

71 DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. 

INADMISSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. 

COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS 

AUTOS. DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO 

RECORRENTE. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO E DE OFÍCIO 

READEQUAÇÃO DA PENA. Em se tratando de crime sexual, que 

normalmente ocorre às ocultas, a palavra da vítima é de amplo valor 

probatório, sobretudo se corroborada por todos os outros elementos de 

convicção contidos nos autos, em contraposição à contraditória negativa 

do acusado. Não se podendo aferir ao certo qual a causa de aumento que 

majorou a pena em metade, se uma causa de aumento da parte geral do 

CODEX penal ou se a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei nº 

8.072/90(crime hediondo), expressamente revogada pela Lei nº 

12.015/2009, aplica-se no caso versando o princípio in dubio pro reo, para 

fins de extirpar a majorante.” (TJMT; APL 84500/2009; Juína; Primeira 

Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 09/03/2010; DJMT 

07/12/2010; Pág. 40, destacado).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME CONTRA A 

DIGNIDADE SEXUAL. PRETENSÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR 

ANEMIA PROBATÓRIA. REALIDADE DELITIVA E AUTORIA 

COMPROVADAS. CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA 

DA VÍTIMA MENOR COERENTE E HARMÔNICA COM OUTROS ELEMENTOS 

DE PROVA. CONCRETITUDE INAFASTADA PELA VERSÃO DO APELANTE. 

IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. A versão 

apresentada pela vítima, ainda que de pouca idade, mas reveladora da 

realidade delituosa e ao lado de particularidades consentâneas com o 

normal acontecer das coisas e dos fatos da vida, não pode ser 

desprezada para análise de sua veridicidade em tema de delitos contra a 

liberdade sexual, ordinariamente praticada clam et occulta.” (TJMT; APL 

66602/2009; Nova Mutum; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos 

Ribeiro; Julg. 27/04/2010; DJMT 15/12/2010; Pág. 101, destacado).

Desta forma, não esmaece a certeza do crime e de sua autoria, frente ao 

depoimento da vítima, bem como das testemunhas, aliadas às demais 

provas coligadas nos autos [...]”.

 Nessa linha intelectiva, calha salientar que a convicção deste Juízo está 

alicerçada em todo o acervo probatório coligido aos autos, sobretudo nos 

depoimentos da vítima prestados nas fases inquisitiva e judicial, coerentes 

entre si, os quais foram corroborados pelas versões apresentadas pelas 

testemunhas em Juízo, que demonstram, indene de dúvidas, a 

consecução dos atos libidinosos praticados pelo réu em desfavor do 

ofendido.

Logo, mostrando-se uniformes os relatos trazidos pelas testemunhas sob 

o crivo do contraditório, os quais dão apoio à narrativa trazida pela vítima 

quando de sua oitiva na fase policial e em Juízo, não há como acolher a 

tese defensiva de anemia de provas, porquanto o conjunto probatório 

amealhado durante a persecução penal se afigura coeso e estreme de 

contradições, sendo suficiente para embasar o édito condenatório.

De outro modo, conforme pleiteado pelo Parquet, forçoso o 

reconhecimento da causa de aumento de pena insculpida no art. 226, II, do 

Código Penal, vez que o agente mantinha relação de avô e neto com a 

vítima, fato este confirmado pelo réu durante seu interrogatório judicial (CD 

mídia audiovisual de fl. 76).

Pleiteia o Ministério Público, outrossim, o reconhecimento da continuidade 

delitiva no caso vertente, aduzindo que o acusado abusou sexualmente da 

vítima em 03 (três) ocasiões, nas mesmas condições de tempo, lugar e 

maneira de execução.

Neste ponto, razão assiste ao órgão ministerial, vez que comprovadas as 

três condutas delituosas praticadas pelo réu através das declarações 

prestadas pela vítima em Juízo, senão vejamos:

“[...] Juiz: Ele fez isso quantas vezes nesse dia?

Vítima: Três. (…).

Juiz: E ele falava se ia fazer mais alguma coisa com você? Com a sua 

avó?

Vítima: Ele me ameaçou falou que ia matar eu e minha mãe.

Juiz: Isso ele fez três vezes nesse dia?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente).

Juiz: E as três vezes ele colocou o pipiu dele na sua boca? Foi isso?

Vítima: (balançou a cabeça positivamente). [...]”. (CD mídia audiovisual de 

fl. 77).

Destarte, presentes os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e 

mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 

semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, tenho como aplicável à 

espécie o art. 71, caput, do Código Penal.

Desse modo, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a 

culpabilidade da conduta do réu, é medida que se impõe a sua 

condenação pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, 

inciso II, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, 

caput, todos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, a fim de CONDENAR o réu OSCAR MERICI, já qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, por 

três vezes, nos moldes do art. 71, caput, (continuidade delitiva), todos do 

Código Penal.

 Passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do 

Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, à vista da certidão de fl. 38; poucos elementos foram 

verificados a respeito da conduta social e da personalidade do agente, 

razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime é inerente ao delito, 

qual seja, satisfazer a lascívia do acusado, de modo que deixo de 

valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada 

tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 08 (oito) anos 
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de reclusão para cada crime.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que 

mantenho a pena em 08 (oito) anos de reclusão para cada crime.

Não há causas de diminuição de pena. Vislumbro, porém, a existência da 

causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, pelo que 

aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-las em 12 (doze) anos 

de reclusão cada.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71, caput, do Código 

Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 03 

(três) infrações, as quais tiveram a pena dosada em patamares idênticos, 

aplico a pena de uma delas, aumentada do critério ideal de 1/5 (um quinto), 

em virtude do número de crimes, ficando o réu definitivamente condenado 

à pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) 

dias de reclusão.

O regime inicial do cumprimento da pena será o fechado, nos termos do 

art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, haja vista a vedação contida no art. 44, inciso I, do 

Código Penal, tampouco a suspensão condicional da pena, com 

fundamento no art. 77, inciso I, do mesmo diploma legal.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que é verificada a 

necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, que, 

no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual 

repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado 

por conduta que ocasione impacto social.

 Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a 

decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do denunciado, 

antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem 

pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e 

segurança da atividade jurisdicional.

Os elementos constantes nos autos apontam a necessidade da 

manutenção da segregação do acusado, vez que se afigura de extrema 

gravidade o crime que lhe é imputado, praticado em desfavor de seu neto 

por consideração, portanto cometido contra pessoa do seu convívio, 

demonstrando sua insensibilidade moral e periculosidade real.

 Ainda, extrai-se dos autos que o acusado, para o cometimento do delito, 

proferiu ameaças de morte valendo-se de uma faca, constrangendo a 

vítima a praticar o ato sexual consigo.

 De outro modo, a repercussão social causada pela conduta comissiva do 

acusado, somada à gravidade em concreto da infração penal perpetrada e 

a reiteração delituosa, rompem a tão almejada paz pública, o que invoca a 

incidência do art. 312 do Código penal.

Assim, em liberdade, há forte receio de que o réu continue a colocar em 

risco o meio social, sobretudo a integridade física e psíquica do ofendido. 

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o 

acusado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua 

liberdade a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar investindo 

contra o infante e seus familiares.

Nesse ponto, impende colacionar que a vítima narrou três episódios de 

abuso em um mesmo dia, evidenciando a necessidade da custódia 

cautelar para fazer cessar a prática delitiva.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade 

do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de 

se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, 

além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." 

(HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 

23/04/2013).

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 

PRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO DECRETO CONSTRITIVO. INVIABILIDADE DE EXAME DOS 

FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS 

CRIMES PRATICADOS E REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE. 

NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

1. Não há como conhecer do recurso ordinário em habeas corpus que 

busca a revogação da prisão preventiva do réu, mantida na pronúncia, se 

não há nos autos cópia do decreto original da prisão, ao qual se reporta a 

última decisão constritiva. Afinal, é dever do impetrante/recorrente instruir 

devidamente a inicial com os documentos necessários à compreensão do 

pedido. O recurso, portanto, encontra-se deficientemente instruído. 2. A 

prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de origem para a garantia da 

ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada 

pelo modo como foi praticado o crime, e por se mostrar necessária para 

impedir a reiteração criminosa, tendo em vista que o recorrente possui 

antecedentes criminais, motivo que reforça a necessidade da medida 

extrema. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (STJ - 

RHC: 44861 PA 2014/0021087-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 10/11/2014).

Isento o réu do pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Com o trânsito 

em julgado para a acusação, expeça-se guia de execução provisória;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231876 Nr: 636-13.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido Crisostomo de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 231876

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de DIEGO APARECIDO 

CRISOSTOMO DE PINHO.

Na data de 19 de dezembro de 2017, o recuperando progrediu ao 

semiaberto, oportunidade em que foram fixadas condições para o 

cumprimento da pena no regime extramuros, conforme fls. 426/429.

 Às fls. 439/449 e 451/455 foi noticiado pela Central de Monitoramento 

Eletrônico que o recuperando tem se ausentado de sua residência aos 

finais de semana e em horários não permitidos, bem como não está 

carregando devidamente sua tornozeleira, pelo que a regressão cautelar 

do apenado foi determinada às fls. 456/457.

Na sequência, aportou aos autos comunicação da Unidade Gestora de 

Monitoramento, informando que o recuperando estava foragido, visto que 

havia rompido o aparelho de monitoramento no dia 11.04.2018.

Mandado de prisão efetivado em 29.05.2018 (fl. 262).

Audiência de justificação à fl. 269.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno ao regime semiaberto, 

conforme fls. 271/272.

O Ministério Público pugnou pela regressão definitiva do regime de 

cumprimento de pena do reeducando para o fechado, bem como a 

decretação da perda de 1/3 dos dias remidos e alteração da data-base 

(fls. 273/276).

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nesse sentido, reza o art. 50, inciso V, da LEP, que comete falta grave o 

condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime 

extramuros, as condições impostas.

Pois bem, o recuperando descumpriu três das condições impostas para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo em vista que deixou 

esvair a bateria da tornozeleira eletrônica durante vários dias, além de ter 

rompido o equipamento, bem como violou os dias, área e horário do 

recolhimento domiciliar, e utilizou entorpecentes.

Em audiência de justificação, ocorrida em 30.05.2018, o recuperando 

alegou que tinha conhecimento das condições impostas ao regime 

semiaberto, mas deixou de cumpri-las em razão da dependência química, 
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tendo narrado que estava colaborando com traficantes na região, com a 

finalidade de conseguir entorpecentes para consumo. No tocante à 

remoção do aparelho de monitoramento, asseverou que havia discutido 

com sua ex-esposa, oportunidade em que teve um surto psicótico, tendo 

rompido a fivela do equipamento eletrônico.

Nesse sentido, em que pese à alegação de dependência química, não há 

justificativa plausível que exculpe as faltas do apenado, à medida que 

poderia ter procurado tratamento adequado, inclusive relatado a 

dificuldade de reinserção social por meio da Defensoria Pública, e não 

colaborado com o tráfico de entorpecentes nesta urbe, que, embora não 

haja investigações relativas à prática do referido crime, tem-se as 

declarações do próprio recuperando, prestadas espontaneamente e com 

admirável naturalidade perante este Juízo.

Outrossim, convém destacar que o recuperando removeu o equipamento 

de monitoramento, tendo permanecido foragido até sua recaptura, cujas 

circunstâncias atentam contra os fins da execução penal.

 Ora, consoante se infere das transgressões do apenado, este 

apresentou comportamento arredio e indisciplinar, com descumprimentos 

reiterados das condições aplicadas ao regime semiaberto, o que 

demonstra evidente desídia com o cumprimento de sua pena, fato que não 

se coaduna com o objetivo basilar da execução penal, qual seja a 

reinserção social.

 Destarte, aplica-se o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal para o 

fim de regredir o regime de cumprimento da pena, para o fechado, em 

virtude da existência de elementos probatórios acerca do cometimento de 

falta grave pelo recuperando, porquanto descumpriu três condições 

aplicadas ao semiaberto, demonstrando o descaso com a execução da 

pena.

 Não é demasiado mencionar que a remoção do aparelho de 

monitoramento eletrônico também enseja a regressão de regime, 

consoante art. 146-C, inciso II e parágrafo único, inciso I, da Lei de 

Execução Penal, pelo que não faltam motivos para a regressão do 

apenado ao regime fechado.

Dessa forma, a regressão do regime de cumprimento da pena se mostra 

adequada à finalidade da execução penal, haja vista que o recuperando 

evidenciou manifesta inaptidão para permanecer no regime semiaberto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense, in verbis:

 RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO CUMPRINDO 

PENA EM REGIME SEMIABERTO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 

ESTIPULADAS NA ADMONITÓRIA - FUGA - FALTA GRAVE 

CONFIGURADA - REGRESSÃO DETERMINADA - RECURSO IMPROVIDO. 

Não se adaptando ao regime mais benéfico e havendo cometido falta 

grave, a regressão do regime de cumprimento da pena é medida que se 

impõe ao reeducando. (AgExPe 426/2010, DES. JOSÉ LUIZ DE 

CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2010, 

Publicado no DJE 11/06/2010).

Sobre o tema, destaco a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “O 

objetivo principal da execução é a reeducação do preso, com vistas à sua 

ressocialização. Portanto, atitudes hostis a tal propósito comprometem o 

escopo da execução penal, autorizando a transferência do condenado do 

regime aberto a outro, mais severo. (...)”. (Leis penais e processuais 

penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p. 562).

Portanto, em razão do reconhecimento da falta grave e considerando os 

parâmetros do art. 57 e art. 127, ambos da LEP, em especial a renitência 

do condenado em cumprir as ordens inerentes à execução, vez que 

descumpriu três das condições do regime semiaberto, de modo reiterado e 

sem justificativa plausível, a perda dos dias remidos em um terço 

mostra-se adequada na espécie:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão desclassificatória – 

Inconformismo ministerial – Pleito de reconhecimento da falta – 

Necessidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem 

desrespeito – Inteligência do art. 50, VI c.c. o art. 39, II, ambos da Lei de 

Execução Penal – Regressão necessária, nos termos do art. 118, I, da 

LEP, se o caso – Nos casos em que a sentenciada pratica falta grave 

reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime 

prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 

127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 441, do STJ que não 

ostenta caráter vinculante – Precedente do STF – Perda dos dias remidos 

na fração máxima permitida em Lei – Necessidade da perda de 1/3 dias 

remidos em razão da gravidade dos fatos. Recurso provido.

 (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000665-14.2017.8.26.0050; Relator 

(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro 

Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do 

Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO 

DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127 

DA LEP. "A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da 

perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 

'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro 

poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do 

Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um 

terço) dos dias remidos" (STJ- AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da recaptura do recuperando (29.05.2018, fl. 262), segundo 

entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO 

DE DATA-BASE APENAS PARA FINS DE NOVA PROGRESSÃO. 

POSSIBILIDADE. DATA DA RECAPTURA. PERDA DA REMIÇÃO. [...]2. A 

execução penal está sujeita à forma regressiva, transferindo-se o preso 

para o regime mais rigoroso quando do cometimento de falta grave. 

Inteligência do artigo 118 , I , da LEP . 3. A alteração da data-base, como 

decorrência da regressão do regime, em caso de fuga, deve ter como dies 

a quo a data da recaptura. A determinação da nova data inicial para 

contagem de benefícios deve apenas operar efeitos sobre a progressão 

de regime, não alcançando as demais futuras benesses concedidas ao 

apenado. 4. A decretação da perda dos dias remidos, como faculdade que 

é, deve ter dosimetria justificada nos termos do artigo 57 da LEP . Caso 

dos autos, houve suficiente motivação para a decretação da perda de 1/5 

dos dias remidos do reeducando. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo Nº 70058491887, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/05/2014). 

(Destaquei).

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, c/c art. 146-C, 

parágrafo único, inciso I, ambos da Lei nº 7.210/84, regrido, em definitivo, 

o regime de cumprimento da pena do recuperando DIEGO APARECIDO 

CRISOSTOMO DE PINHO, do semiaberto para o fechado, bem como 

decreto a perda de 1/3 dos dias remidos, conquistados até a data da falta 

grave (11.04.2018, fl. 259), com espeque no art. 127 da Lei nº 7.210/84.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Acostem-se aos autos as certidões de comparecimento em Juízo do 

recuperando, pendentes de juntada.

Renumerem-se às páginas a partir da fl. 458.

Elabore-se o cálculo de pena atualizado, devendo lançar as pertinentes 

interrupções entre a fuga do apenado e a recaptura.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240425 Nr: 3110-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 240425

Vistos etc.

Considerando que o Diretor da Cadeia Pública local não carreou aos autos 

o laudo médico do recuperando, o qual é imprescindível para reapreciação 

do pedido de prisão domiciliar, conforme já determinado na decisão de fls. 

114/115, oficie-se à referida autoridade para que junte aos fólios o laudo 

elaborado pelo Dr. Túlio Marcos Casado, de acordo com a consulta 

realizada no dia 19.01.2018 (fls. 118/119), no prazo de cinco dias.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.
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Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250447 Nr: 3237-36.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Salmeron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970

 PROCESSO/CÓD. Nº 250447

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o recuperando ELIZEU SALMERON, 

atualmente no regime aberto, preenche as exigências de caráter objetivo 

para a concessão do livramento condicional, conforme exsurge do cálculo 

de pena à fl. 58, assim como o subjetivo, vez que inexiste nos autos 

qualquer informação de que o apenado tenha descumprido as condições 

anteriormente aplicadas, fazendo jus ao benefício na forma do art. 83 do 

Código Penal, em consonância com o parecer do Ministério Público às fls. 

66/67, porquanto inexistem óbices legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

concessão do livramento condicional, de tal sorte que seu deferimento é 

inarredável pelo contido nos autos, com espeque no art. 83 do CP, c/c 

artigos 112 usque 115 da Lei 7.210/1984, CONCEDO definitivamente ao 

condenado ELIZEU SALMERON o benefício do livramento condicional, 

mediante as seguintes condições, que deverão ser devidamente 

cumpridas, sob pena de regressão de regime:

A) Comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez) de cada mês, para 

assinar lista de comparecimento, a partir de sua intimação.

B) Recolhimento domiciliar entre 20h e 05h, salvo se provar trabalho lícito, 

estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação 

nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

E) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 G) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação ao Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

H) Não cometer novo crime ou contravenção penal;

I) Participar dos projetos recuperacionais indicados pelo Juízo da 

Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos 

de palestras, tratamentos contra dependência química, alcoólica, amparo 

psicológico, etc., bastando mera notificação do mesmo para participação.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também 

fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, os quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de comparecimento mensal em 

Juízo.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Designo audiência admonitória para o dia 25/10/2018, às 10h30min.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233057 Nr: 3636-36.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSEBIO SOLANO VEGA - 

OAB:18155-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 233057

Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pelo recuperando Eraldo dos Santos, 

conforme certificado à fl. 208, requerendo, em síntese, a permissão para 

se deslocar à Comarca de São José dos Quatro Marcos, todo dia 15 de 

cada mês, para adquirir matéria prima para confecção de móveis.

 Nesse contexto, considerando que o recuperando comprovou laborar 

como marceneiro, conforme fl. 209, autorizo-o a se deslocar à Comarca 

de São José dos Quatro Marcos, todo dia 15 (quinze) de cada mês, pelo 

prazo de três meses, para realizar compras de materiais inerentes ao seu 

labor.

Outrossim, saliento que deverá comprovar nos autos, quando do seu 

comparecimento mensal, a compra dos insumos, como condição para 

manutenção de sua autorização.

Oficie-se à Unidade Gestora de monitoramento eletrônico, Polícias Civil e 

Militar acerca da presente decisão.

Às providências.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247754 Nr: 2010-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleriton Braga de Oliveira, Tiago Miranda 

Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 
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DA CRUZ - OAB:23268/O

 Processo/CI nº 247754

Vistos, etc.

Considerando a petição de fl. 120, defiro a restituição do objeto 

apreendido em nome do réu Cleriton Braga de Oliveira a sua genitora, Sr.ª 

Maria Aparecida Braga, pelo que deverá comparecer pessoalmente na 

Central de Administração deste fórum para a retirada do aparelho 

telefônico.

 Oficie-se a central de administração acerca da presente decisão.

 Na hipótese de não comparecimento da genitora do réu para cumprir as 

determinações acima especificadas, volte-me conclusos para deliberação.

 Por outro lado efetivada a devolução, arquivem-se os autos mediante 

baixas e anotações necessárias.

 Mirassol D’Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202959 Nr: 564-75.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Garcia Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473, karina cordeiro pissolato - OAB:25376/0

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para apresentar os 

Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 223680 Nr: 4257-67.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 223680

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl.244, a qual informa que as munições 

apreendidas nestes autos encontram-se deflagradas, declaro seu 

perdimento:

1- 45 (quarenta e cinco) munições de calibre 380, marca CBC Auto.

Tocante ao objeto descrito acima, proceda-se com a sua imediata 

destruição, lavrando-se o pertinente termo.

Consoante certidão de fl.52, determino que seja restituído ao requerente 

02 (dois) carregadores com capacidade para quatorze munições, marca 

Glock, salientando que já foi deferida a restituição da arma de fogo às 

fls.241-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 PROCESSO/CÓD. Nº 257793

Vistos, etc.

Compulsando os autos, infere-se que foi nomeada a Defensoria Pública à 

fl. 308 para patrocinar a defesa do réu Ronaldo Gerônimo de Oliveira, 

todavia, no momento não tem Defensor Público designado para atuar junto 

à Terceira Vara e o Defensor Público Substituto encontra-se no usufruto 

de férias cumuladas com licença paternidade.

Desta forma, cuidando-se de feito complexo e com três réus presos, pelo 

que requer urgência na tramitação, em atenção à Ordem de Serviço nº 

01/2018 – GAB, nomeio como defensor dativo do acusado Ronaldo 

Gerônimo de Oliveira o Dr. Nilson Tomaz da Silva Junior, OAB/MT nº 

23.151-O, apenas para a apresentação da defesa prévia, no prazo de 10 

(dez) dias, para o qual arbitro 01 URH a título de honorários advocatícios, 

a serem executados ulteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceção, o acusado 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretendem 

produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas (Art. 55, § 1º, 

Lei n° 11.343/06).

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO)

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000603-82.2018.8.11.0086 

AUTOR: ALESSANDRA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Do compulso dos autos, denota-se falta de 

intimação do Instituto Requerido acerca do despacho inicial, e por corolário 

de ciência acerca da realização da audiência de justificação anteriormente 

designada. Desta forma, redesigno a solenidade outrora aprazada para o 

dia 11 de setembro de 2018, às 13h30min. De mais a mais, determino que 

a Secretaria Judicial empreenda com o fiel cumprimento da decisão inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52017 Nr: 3034-53.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei Fernando Freo - ME, Rudinei Fernando Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torino Comercial de Veículos Ltda, Iveco do 

Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademyr Cesar Franco - 

OAB:14091/MT, Ana Paula Dorileo Cardoso - OAB:OAB/MT 15.652, 

Carlos Rezende Junior - OAB:9059/MT, Daniele Izaura da S. 

Cavallari Rezende - OAB:6057-MT, Jackson Nicola Maiolino - 
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OAB:8326/MT, LEONARDO FARINHA GOULART - OAB:110.851

 “Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução probatória, de modo que, 

intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sucessivamente, apresentem os pertinentes memoriais finais, iniciando-se 

pela parte Autora. Saem as partes intimadas. Por fim, conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35533 Nr: 1852-71.2007.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luccini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Marques de Almeida, Estrela da 

Borracha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4903/MT

 Assim, não recebo a nomeação a autoria pelo fato da negativa desta por 

parte do réu Estrela da Borracha Ltda, extinguindo o processo sem 

resolução do mérito em relação a esta parte por ausência de legitimidade 

passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.Determino seja retificada 

a capa dos autos, bem como seja intimada a parte autora na figura de seu 

advogado para seja oportunizado novo prazo para contestação, devendo 

neste prazo ratificar a contestação apresentada e demais atos, 

apresentar nova peça contestatória ou mesmo ficar inerte.Em caso de 

inércia os demais atos serão considerados válidos, prosseguindo o 

processo em seus ulteriores termos.Intimem-se as partes da presente 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114256 Nr: 868-04.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 60, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116064 Nr: 1865-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio dos Santos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisanil da Conceição Patrocinio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT 3.063-A, Lindamir Macedo Paiva - OAB:MT 16.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Defiro a juntada do substabelecimento. Ante o cumprimento 

da presente missiva, devolva-se à Comarca de origem com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107556 Nr: 4729-32.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Daniel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, WILLIAM DOS 

SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53919 Nr: 1415-54.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Dalto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Cardoso Dalto - 

OAB:MT 11.466, Wilson Dalto - OAB:MT-1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios proposta por Wilson Dalto de desfavor de Tadeu 

Eduardo de Toledo Moraes, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Retifique-se o valor da causa, fazendo constar R$ 

106.302,24 (cento e seis mil trezentos e dois reais e vinte e quatro 

centavos), devendo ser intimado o Requerente para pagar a diferença em 

15 (quinze) dias.Condeno a parte Autora em custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97606 Nr: 4835-28.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano, Pan Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO DE 

CARVALHO E SILVA - OAB:25639

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do advogado da parte Requerida PAN 

SEGUROS S/A na pessoa do Dr. Antonio Augusto de Carvalho e Silva, 

OAB/SP 25.639 da designação da audiência para o dia 27/08/2018, às 

13:30hs, que realizar-se-á no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19047 Nr: 276-82.2003.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Dias Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso - DETRAN, José Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Lucimar da S. Santos Dias - 

OAB:4993/MT, Mário Lúcio Franco Pedrosa - OAB:5.746/MT, 

Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Primeiramente, em conformidade com certidão de fls. 421/422, declaro nula 

a citação de fls. 412, porque a carta precatória não veio acompanhada 

dos documentos essenciais para o Detran/MT efetuar o contraditório e 

ampla defesa de forma satisfatória.

Neste contexto, a impugnação de fls. 423 somente poderia ser recebida 

caso houvesse ratificação desta pelo Detran/MT, de modo a evitar o 
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arbitramento de honorários de maneira indevida.

Por certo que se mostra impossível o arbitramento de honorários 

advocatícios e multa de 10% em cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública, por proibição expressa do próprio Código de Processo 

Civil, em seus artigos 85, § 7º e 534, § 2º, que somente vieram a 

consolidar a jurisprudência predominante no Código de Processo Civil 

anterior.

Assim, para evitar qualquer nulidade processual, intime pessoalmente o 

procurador do Detran/MT para se manifestar se pretende ratificar os 

termos da impugnação de fls. 423/427, tendo em vista a ausência de 

decisão declarando a nulidade da primeira citação.

A manifestação da ratificação deverá ser analisada em consonância com 

os cálculos de fls. 440/441, os quais devem ser enviados com a intimação, 

devendo ser realizada no prazo de 30 dias, sob pena de preclusão.

 Em caso de inércia ou concordância com os cálculos, expeça-se o RPV, 

com os valores descritos às fls. 440/441. Caso haja ratificação da 

impugnação, nova conclusão.

 Intime-se a parte autora. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51581 Nr: 2611-93.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hélio Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, ABRO 

VISTAS DESTES AUTOS À PARTE AUTORA, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31790 Nr: 28-97.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iria Brietzke, Silio Azevedo Brietzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christine Fischer Krauss - 

OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 367/368, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 15557 Nr: 216-46.2002.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Rita Taffarel Kurek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 142 requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 15557 Nr: 216-46.2002.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Rita Taffarel Kurek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça (vide certidão de fls. 142), no valor de 

R$150,00 (cinquenta reais), mediante emissão de guia através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de 

RICARDO ANTONIO VIEIRA, nos termos do Provimento nº 007/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81351 Nr: 4239-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deomar da Silva & Cia Ltda., Deomar da Silva, 

José Jorge dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa com a 

finalidade de intimar o procurador da parte exequente, para que 

providencie o devido pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que o valor recolhido 

é para diligência no perímetro urbano, o que não se enquadra nos 

referidos autos, uma vez que a Ranchão é um distrito do Munícipio de 

Nova Mutum. Outrossim, informo que a guia de recolhimento de diligência 

deverá ser retirada no site do Tribunal de Justiça - www.tjmt.jus.br > 

emissão de guias online diligência > emissão de guia de diligência ou guia 

de complementação de diligência. Referido pagamento deverá ser 

comprovado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113737 Nr: 615-16.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Cenci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no przo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 2578-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Sergio Massamitsu Arimori, 

Sergio Vitor Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:MT 5950-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerida, através de seus 

advogados da designação da audiência para o dia 08/08/2018, às 

14:30hs, nos autos nº 4977-02.2018.811.0041 - ID 1290181 (carta 

precatória)na Comarca de Cuiabá/MT, conforme informado pelo malote 

digital juntado às fls. 781/782.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34452 Nr: 784-86.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mario Junqueira Filho, Aglaê Cavalca Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam, 

Sara Carriel Vianna Novelli Kaczan, Claudir Kaczam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otávio Pereira Marques - 

OAB:MT 9728, João Pedro Marques - OAB:3763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Alvaro da Cunha Neto - OAB:MT 12069, Glaucia 

Agueda da Silva Magalhaes - OAB:13652/MT, Haroldo Quaresma 

Castro (Advogado) - OAB:PA 11.913, Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

(Advogado) - OAB:MT 13.731

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 20615 Nr: 425-78.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia deMato 

Grosso-CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Ghizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio Preza Daltro - 

OAB:MT / 7.285, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Exequente, através de seus 

advogados, para manifestar nos autos, conforme determinado na decisão 

a seguir transcrita: "Vistos em correição, etc.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada por CREA-MT, em desfavor de 

Edemar Ghizzi.

 Considerando que devidamente citado, e posteriormente instado a se 

manifestar sobre o bloqueio realizado nos autos a parte Executada nada 

manifestou, DEFIRO o pleito de fls. 81 no que concerne à expedição de 

alvará judicial para liberação da quantia bloqueada (fls. 65), em favor da 

parte Exequente.

 De mais a mais, tendo em vista a existência de débito remanescente e 

considerando o transcurso do prazo postulado às fls. 81/81v, INTIME-SE a 

parte postulante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que 

entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências".

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMI ANTONIO FONTES SORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, querendo, Impugnar a Contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114377 Nr: 952-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a defesa, para que apresente suas Alegações 

Finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76996 Nr: 581-80.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaber Felipe de Quadros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967, Vanessa Tomazeti 

Carrara de Figueiredo - OAB:MT/4.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

revisional de contrato promovida por JABER FELIPE DE QUADROS SILVA 

em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para determinar o 

afastamento da cobrança da comissão de permanência, devendo as 

demais disposições contratuais serem mantidas incólumes.Ante a 

sucumbência ínfima da parte requerida, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 86, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquive-se, 

observando as cautelas de estilo.Traslade-se cópias dessa sentença 

para os autos n°. 1908-60.2014.811.0086, código 78650 e n°. 

1519-75.2014.811.0086, código 78093.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109977 Nr: 5923-67.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando detidamente os autos, verifico que foi alegada matéria 

prejudicial ao conhecimento do mérito na presente ação previdenciária. 

Alega a parte ré prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Tanto a parte autora, às fls. 16/17, 

quanto a parte ré, à fl. 86, trazem aos autos documento probatório de 

requerimento administrativo indeferido na data de 04/09/2017, o que afasta 

a aplicação do mencionado dispositivo legal. Desse modo, DOU O FEITO 

POR SANEADO.Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a 

condição da autora de segurada especial da previdência social, na 

modalidade de trabalho rural, a carência de tempo necessária e a 

implementação do requisito etário.Desta feita, ainda que as partes não 

tenham indicado que pretendiam a produção de prova testemunhal, 

reputo-a essencial ao julgamento do caso em apreço, motivo pelo qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/18, às 13 h 

30 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.Logo, consigno 

que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão comparecer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 658 de 1001



independentemente de intimação, conforme determina o artigo 455 do 

Novo Código de Processo Civil.Outrossim, as partes terão o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para apresentar a qualificação das testemunhas que 

desejam ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob 

pena de preclusão.Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107765 Nr: 4826-32.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONICS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dauwe - 

OAB:SC-15.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98574 Nr: 5460-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCELO SILVA, JOYCE SUAELY 

AFONSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o levantamento dos valores depositados às fls. 55/56 em favor do 

exequente, na conta informada à fl. 66.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96161 Nr: 3868-80.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crisleia de Paula dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silva Navarro - OAB:SP 

246.261, João Paulo de Faria - OAB:SP 173.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do despacho fl. 43, sob pena de concordância tácita.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112985 Nr: 281-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT, Adriano Xavier Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrogildo Candido de Souza Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Buschinelli - 

OAB:274.917/SP, Rodrigo Nogueira Tripicchio - OAB:383.814/SP

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95394 Nr: 3302-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Boeff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:SC 9.755, Sergio Schulze - OAB:MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83157 Nr: 893-22.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isair Domingos Ambrosio - ME, Isair Domingos 

Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido de fl. 74 e, por consequência, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme requerido 

pela parte requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54984 Nr: 2461-78.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Considerando o acórdão de fl. 98, bem como o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631240, SUSPENDO o feito e 

DETERMINO a intimação da parte requerente para que protocole, perante a 

Previdência Social, requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação, tendo o INSS prazo de 90 (noventa) dias para 

responder a solicitação de pagamento do benefício pretendido, devendo 

ser informado referido protocolo aos autos.

 Decorrido o prazo de 120 (cento) dias, ou aportando aos autos o 

indeferimento administrativo, independente de novo despacho, intime-se a 
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parte autora a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 5578-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, 

José Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice 

Moride Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 NOS TERMOS da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), 

para comprovar a distribuição da Carta Precatória de fl. 310, no Juízo 

Deprecado, no prazo legal, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão de 

fl. 318.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45031 Nr: 460-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Harry Durks, Erna Pilger Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 INDEFIRO o pedido para intimação dos executados para informarem a 

localização do maquinário, formulado às fls. 155-v, vez que nesta 

execução está penhorado apenas um bem imóvel.Destarte, tendo em vista 

que já decorreu o prazo para impugnação da avaliação do bem pelos 

executados, DEFIRO o pedido para designação de hasta pública do bem 

penhorado.Para a realização da hasta pública, nomeio como leiloeiro 

judicial Oficial o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com endereço na Rua 

Ulisses Cuiabano, nº 135, Bairro Poção Cuiabá, CEP: 78.015-625, 

Cuiabá-MT.Tem-se que o bem penhorado já foi avaliado às fls. 

109/110.Logo, designe-se hasta pública para alienação do bem imóvel e, 

desde já, determino a inserção, em pauta própria, as datas para 1ª e 2ª 

praças, observando-se o prazo mínimo de 10 (dez) e o máximo de 30 

(trinta) dias entre uma e outra, publicando-se os editais, em conformidade 

aos artigos 881, 886 e 887 do CPC.Em observância ao disposto no artigo 

1.100 da CNGC e art. 24, parágrafo único do Decreto 21.981/32, fixo, a 

título de taxa de comissão, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor 

da arrematação, que deverá ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento).Atualize-se o valor da avaliação do bem, nos termos do artigo 1081 

da CNGC, fazendo constar do edital da hasta pública o valor atual e o 

valor primitivo.Intimem-se as partes das datas das praças.Realizadas as 

praças, lavre-se termo de ocorrência e, decorrido 24 (vinte e quatro) 

horas do ato, lavre-se Auto de Arrematação.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48222 Nr: 3644-55.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erna Pilger Durks, Eduardo Harry Durks

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rabobank International Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 402, em relação ao pedido de carga dos autos.

Não executada a sentença no prazo legal, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.

Havendo qualquer pedido das partes, tornem os autos conclusos para 

apreciação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80421 Nr: 3592-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusvaldo Ferreira da Silva, Neusvaldo Ferreira da Silva 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

execução e JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, c/c artigo 920, ambos do Código de 

Processo Civil e, deixo de modificar ou rever qualquer cláusula contratual 

referentes ao contrato de empréstimo de capital de giro celebrado entre as 

partes, o qual é objeto da execução em apenso.Em virtude de sua 

sucumbência, condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da execução, 

nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.Todavia, 

considerando que os embargantes são beneficiários da Gratuidade da 

Justiça, eis que são assistidos pela Defensoria Pública, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência permanecerão sob condição 

suspensiva, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, pelos próximos cinco 

anos, sendo que o credor poderá executa-las se demonstrar que deixou 

de existir a situação de hipossuficiência de recursos.Traslade-se cópia 

desta decisão para aos autos da execução em apenso, sob o n°. 

4639-63.2013.811.0086, código 76063.Após o trânsito em julgado desta 

decisão, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52506 Nr: 60-09.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A., Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando V. Mesquita Char - 

OAB:, Eder Roberto Pires de Freitas - OAB:3889

 Vistos.

Tendo em vista a admissão da denunciação à lide oferecida pela 

requerida, figurando como denunciada a FAIRFAX BRASIL SEGUROS 

CORPORATIVOS S/A, proceda-se à inclusão da mesma como denunciada 

à lide na capa dos autos.

Em seguida, tendo em vista a constituição de novos causídicos pelo 

requerente CARLOS ALBERTO BORTOLUZZI, sendo que não foram 

intimados da decisão de fls. 453, assim como também não foram intimados 

os causídicos da litisdenunciada, intimem-se os causídicos do requerente 

e da denunciada à lide, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

218, § 3º, do Código de Processo Civil, para especificarem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78650 Nr: 1908-60.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Rosali 

Aparecida de Quadros Silva, Fernanda Benar Bertao Silva, Alexandre Luiz 

de Quadros Silva, JULIANA BENEVENUTTI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genésio Felipe de Natividade - 

OAB:10.747/PR, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primordialmente, traslade-se cópias da sentença proferida nos autos da 

ação revisional de contrato n°. 581-80-2014.811.0086, código 76996, 

considerando que a cédula de crédito bancário n°. 40/01814-8 foi objeto 

da demanda, a qual foi julgada parcialmente procedente, apenas para 

determinar a exclusão da comissão de permanência.

Por outro lado, saliento que as executadas JULIANA BENEVENUTTI SILVA 

e ROSALI APARECIDA DE QUADROS SILVA não foram citadas na 

presente execução, considerando o teor das certidões de fls. 48, 104 e 

121-v.

Às fls. 130, o exequente postulou apenas para a realização de busca de 

endereços pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD da executada ROSALI 

APARECIDA DE QUADROS SILVA, olvidando-se que JULIANA 

BENEVENUTTI SILVA também não foi citada.

Sendo assim, tendo em vista que o exequente tentou a citação da 

requerida apenas por duas vezes e, somente se demonstrado que a 

consulta aos bancos de dados restou infrutífera, é que será deferida a 

busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a 

gestão de trabalho do Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar o endereço das executadas ROSALI e JULIANA ou 

comprovar que tentou localizar o endereço por meio de juntada de 

documentos nos autos, sob pena de extinção.

Outrossim, INTIME-SE o exequente também para apresentação de 

impugnação à exceção de pré-executividade oposta pelos executados 

JABER FELIPE DE QUADROS SILVA, ALEXANDRE LUIZ DE QUADROS 

SILVA e FERNANDA BENAR BERTÃO SILVA, no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76063 Nr: 4639-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusvaldo Ferreira da Silva ME, Neusvaldo 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o julgamento pela improcedência dos embargos à execução n°. 

3592-20.2014.811.0086, código 80421, intime-se a parte exequente para 

requerer o impulsionamento da execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78093 Nr: 1519-75.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Rosali 

Aparecida de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tomazeti Carrara - 

OAB:MT 5967

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO DO 

BRASIL S/A, qualificado nos autos, em face de JABER FELIPE DE 

QUADROS SILVA e ROSALI APARECIDA DE QUADROS SILVA, em 

consequência, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, condenando os réus ao pagamento da 

importância de R$ 411.771,81 (quatrocentos e onze mil, setecentos e 

setenta e um reais e oitenta e um centavos), devidamente acrescida dos 

encargos de inadimplência previstos contratualmente, até a data do efetivo 

pagamento.Assim, condeno os requeridos ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado e não executada a sentença no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52897 Nr: 430-85.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonamigo e Lima Ltda., Laurindo Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pleito da parte requerente para expedição de ofício ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS no intuito de verificar os herdeiros do 

requerido LAURINDO SALVADOR, visto que, não obstante ter sido 

mencionado que o mesmo teria falecido, não houve qualquer juntada de 

documento comprobatório de seu óbito.

Sendo assim, intime-se a parte autora, para que apresente os endereços 

onde os demandados poderão ser localizados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou requerer o que entender de direito, apresentando os documentos 

pertinentes, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97476 Nr: 4754-79.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80445 Nr: 3620-85.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rocha Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1000422-46.2018.8.11.0033 para o órgão 2ª VARA 

CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, consoante comprovante de fl. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96331 Nr: 3960-58.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL proposta por ANDREA ALVES DE OLIVEIRA em face de ADIR 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 41.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 421-16.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODIR GIOPATTO TRANSPORTES E LOGISTICA, Leodir 

Giopatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota Oeste S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:MT 15.110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54030 Nr: 1521-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação 

de Mercadorias em Geral d Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manfestar 

sobre o resultado da penhora de fls. 71/72, requerendo que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51702 Nr: 2727-02.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Almeida Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO em face de CLAUDINEI ALMEIDA 

PEREIRA, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 92, a parte executada efetuou o pagamento do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas pelos executados.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE ARRUDA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: SILENE ARRUDA SANTANA 

Dados do Processo: Processo: 1001266-65.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 171,68 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/12/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: SILENE ARRUDA SANTANA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O Nome: SILENE ARRUDA SANTANA Endereço: RUA DAS 

MANGUEIRAS, 573, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: AV ALEXANDRE COLARES, 

1188, VILA JAGUARA, PARQUE ANHANGÜERA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

05106-000 Senhor(a): REQUERENTE: SILENE ARRUDA SANTANA Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 31 de julho de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-62.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO EZIDRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010116-62.2012.8.11.0086 Valor causa: R$ 22.808,33 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: FABIANO ALVES RAMOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDSON MACHADO BARRETO - MT0012420A Nome: FABIANO ALVES 

RAMOS Endereço: Rua DOS ANGICOS, 1447, W, COLINA II, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: DIONISIO EZIDRO DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERIDO: ANDRE DE ALMEIDA VILELA - MT0011012A 

Nome: DIONISIO EZIDRO DE SOUZA Endereço: Rua DAS PRIMAVERAS, 

1674, W, ALTO DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nos 

termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 31 de julho de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78890 Nr: 2115-59.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Marilene Snichelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 “Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução probatória, de modo que, 

intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sucessivamente, apresentem os pertinentes memoriais finais, iniciando-se 

pela parte Autora. Saem as partes intimadas. Por fim, conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANGELINA SNICHELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000113-60.2018.8.11.0086. REQUERENTE: MARCIA ANGELINA 

SNICHELOTTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 12854660, no entanto não houve impugnação. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais, proposta por Marcia Angelina 

Snichelotto em desfavor de Telefônica S.A., ambas já qualificadas nos 

presentes autos. Sustenta a parte Requerente que não possui débito 

algum com a Requerida, desconhecendo a origem da restrição imposta em 

seu nome e CPF a qual ensejou a anotação indevida nos cadastros de 

inadimplentes em 06.09.2016, no valor de R$ 284,31 (duzentos e oitenta e 

quatro reais e trinta e um centavos), referente ao contrato nº. 

0267858570, e para comprovar anexa o extrato Serasa Experian-Crednet, 

emitido através de informações confidenciais – IP 177.13.82.164, datado 

de 08.01.2018, Id. 11612391, alega ainda que esta negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário no 

comércio. Na audiência de tentativa de conciliação, datada de 18.04.2018, 

Id. 12815186, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Na 

defesa, Id. 12854660, a parte Requerida contestou em suma pela 

impossibilidade da inversão do ônus da prova, e pela regularidade do 

exercício regular do direito, vez que a Requerente utilizou dos serviços da 

Requerida, através da linha telefônica nº. 65 99988-3924, habilitada em 

30.12.2015, plano Vivo Controle Plus 2GB-75min, gerando faturas 

mensais, e ainda contesta que os serviços foram definitivamente 

cancelados em 27.12.2016, pela inadimplência, contesta mais que a 

Requerente efetuou pagamentos, e para comprovar apresenta telas 

sistêmicas no contexto da contestação, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Todavia, a Requerente não apresentou 

impugnação, permanecendo-se assim inerte. Vieram os autos conclusos, 

evento 15908801. Pois muito bem, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos com a inicial, principalmente o extrato (Id. 11612391), verifica-se 

que de fato foi incluída a referida negativação pela parte Requerida. Deste 

modo, conquanto tenha a parte Requerida em contestação – Id. 12854660, 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer contrato, devidamente assinado, ou gravação de 

áudio autorizando a cobrança. Afrontando assim, os princípios que rezem 

toda relação consumerista, bem como os direitos básicos do consumidor, 

previsto no artigo 6° do CDC. Ademais em momento algum a parte 

Requerida provou que as declarações da parte Requerente são 

inverídicas. Dessa forma, prevalece o princípio da inversão do ônus da 

prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na medida em que a parte consumidora é a 

parte vulnerável da relação jurídica, sendo assim caberia à parte 

Requerida trazer na defesa contratos/documentos/faturas que 

comprovasse o débito existente, o qual alega haver a existência de 

pendência de débito/financeiro com a parte Requerente. No mais, o artigo 

6º do CDC, em seu inciso VIII, dispõe sobre a inversão do ônus da prova: 

“São direitos básicos do consumidor: [...] VIII- a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências”. Por conseguinte, competia a parte Requerida o ônus de 

demonstrar a contratação dos serviços, bem como a prestação e a 

regularidade da cobrança efetivada. No entanto, a parte Requerida incidiu 

em responsabilidade civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 186 do 

Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, 

infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

Requerente para a referida contratação e consequentemente a indevida 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. A inserção do nome e do CPF 

da parte Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito 

abalado. Assim, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Assim diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, 
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JULGO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

inexistente o débito restrito em 06.09.2016 no cadastro de inadimplentes 

pela Requerida no valor de R$ 284,31 (duzentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e um centavos), referente ao contrato nº. 0267858570; e b) 

CONDENAR a Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da Requerente, 

com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o valor de R$ 

284,31 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), 

referente ao contrato nº. 0267858570. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de 

Sentença a Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOMAR LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000638-76.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOMAR LEMES DE ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino 

pelo recebimento da petição inicial, eis que atende aos requisitos do artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Ainda, de antemão, opino 

pelo indeferimento do pedido de desistência da ação formulado sob a id. n. 

14047222 pois o presente caso se amolda à exceção prevista na parte 

final do enunciado n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - 

MG)”. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida c.c. Indenização Por Danos Morais proposta por 

Jomar Lemes de Almeida em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta, 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e Conta Poupança, bem 

como pela Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa 

Física e extratos, devidamente assinados pelo Reclamante junto ao Banco 

do Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito, informação 

corroborada pelo competente instrumento de cessão de crédito. Neste 

aspecto, embora não conste nos autos documentos que dê ciência ao 

Reclamante da cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão 

fato, por si só, não elide a obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a 

Reclamada de cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente 

julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais,cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 
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(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000419-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n.12624794destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONY ALVES SANTOS NOBRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000996-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RONY ALVES SANTOS NOBRES REQUERIDO: CLARO TV 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 13946360 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANIA CRISTINA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000007-98.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ISLANIA CRISTINA DE AMORIM REQUERIDO: SS COMERCIO 

DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 12829566] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 
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concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 13879943], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000006-16.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATA DE LIMA SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 12963288] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 13924485], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000919-32.2017.8.11.0086. REQUERENTE: ELISIA GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, não conheço dos Embargos de 

Declaração constante do Id. 13156811, ante a ausência de condição 

vinculativa. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do NCPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência proposta por Elísia Gomes dos 

Santos em desfavor de Tricard Serviços de Intermediação de Cartões de 

Crédito Ltda. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete a 

autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Requerente 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Requerida por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, 

em contestação, a Requerida combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de Termo 

de Adesão ao Cartão e Autorização de Débito Compre Bem Card, 

devidamente assinado pela Requerente (Id. 13306668), cópia de seus 

documentos pessoais (Id. 13306668), bem como juntou Detalhamento de 

Fatura, o que demonstra a regularidade da contratação e utilização dos 

serviços. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Requerida, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15.02.2017, publicado no DJE 

15.02.2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Requerente não só é legítima como agiu a 

Requerida no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia da devedora a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 
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mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Requerente de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, 

resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Requerida, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

JULGO pela revogação da liminar – Id. 11507049 e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, condenando a Requerente em litigância 

de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a 

pagar a Requerida o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) 

e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c.c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela Juíza Leiga. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000173-67.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IONES DA SILVA MORAIS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

13321742] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 13903686], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVANCLEY DE JESUS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000098-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IVANCLEY DE JESUS NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 13332835] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 13907102], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 
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2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-95.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR CORREA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE FREITAS DA SILVA 15140275775 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010538-95.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSMAR CORREA CONCEICAO REQUERIDO: JOAO VITOR 

DE FREITAS DA SILVA 15140275775 Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 14090783 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000420-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

12624815 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010687-91.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A P SANTOS CARRARA BELIDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010687-91.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: A P SANTOS CARRARA BELIDO - ME REQUERIDO: 

ARNALDO GARCIA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai do termo de audiência anexo à movimentação de id. n. 

14137053 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por meio de 

deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001263-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001263-76.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA MEIRA REQUERIDO: ATLAS 

INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 14209179 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 
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Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER APARECIDO JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001017-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: KLEBER APARECIDO JERONIMO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13819873 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER APARECIDO JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001016-32.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: KLEBER APARECIDO JERONIMO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13819729 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FRANCELINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001022-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXSANDRO FRANCELINO DE ARAUJO REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (CPC, 355, I). Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Alexsandro 

Francelino de Araujo em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados NPL I. Expõe o Reclamante que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por um 

débito que afirma desconhecer. Por esta razão, propôs a presente ação 

requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos morais. 

Pois bem, noto que o Reclamado foi regularmente citado, consoante se 

infere do AR anexado a id n. 12186601 destes autos, entretanto, não 

compareceu a audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. O Artigo 20 da Lei 9.099/95 

dispõe que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou 

à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Na mesma esteira, o artigo 344 do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 
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considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, é 

medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Ora, a afirmação 

do Reclamante passa a adquirir o status de verdade formal em virtude da 

revelia do Reclamado, pois que, tratando-se de direito disponível e que não 

necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra do 

artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça 

diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a 

presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar que o 

Reclamante fez prova suficiente do alegado, juntando a documentação 

necessária à dirimência da controvérsia. Assim, os pedidos de declaração 

de inexistência do débito e de indenização por danos morais são 

procedentes. No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No entanto, diante da inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000969-58.2017.8.11.0086. REQUERENTE: SERGIO ABREU DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

13661145, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 13843406. Das 

preliminares. Da emenda da inicial. Previamente, julgo pelo afastamento da 

ementa da inicial, uma vez que o extrato da inscrição restritiva consta, Id. 

10767285, dos autos. Da inversão do ônus da prova. Este será analisado 

juntamente com o mérito. Da incompetência. O Requerente suscita 

preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica, prova está incompatível com o rito do juizado especial. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista que as provas 

contidas nos autos são suficientes para a formação de convencimento do 

juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial 

para processar e julgar o feito. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Sergio Abreu dos Santos em face de Telefônica 

Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 

109,97 (cento e nove reais e noventa e sete centavos) referente ao 

contrato nº. 0245270468, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida, conforme anexa, o extrato do SCPC, 

I d .  1 0 7 6 7 2 8 5 ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Default_EMPRESA.aspx, 

datado de 03.11.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Liminar 

deferida, Id. 11506971. Realizada a audiência de conciliação em 

12.06.2018 – Id. 13620046, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Na defesa apresentada, Id. 13661145 a Requerida, em 

sede de preliminar pleiteia pela impossibilidade da inversão do ônus da 

prova, e ainda pela emenda da inicial para a parte apresentar nos autos o 

extrato de negativação original, uma vez que o apresentado trata-se dos 

emitidos através de site, e no mérito, em suma pelo exercício regular do 

direito, pelo fato da parte ser titular da linha telefônica nº. 99 99158-2791, 

e para demonstrar anexa aos autos print de telas sistêmicas; o contrato 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP (Id. 13661154) e 

Contrato de Permanência por Benefício, datado de 24.04.2015 (Id. 

13661154), dos quais constam assinatura, referente a linha telefônica 99 

99158-2791 – contrato 0245270468. Contesta ainda que diante da 

contratação a parte apresentou a Carteira de Identificação e o CPF, cuja 

cópia anexa ao Id. 13661154, e ainda para comprovar faz a juntada de 

faturas, Id. 13661172/13661188, referente a linha telefônica nº. 99 

99158-2791. Na contestação ainda, pleiteou pela litigância de má-fé, tendo 

em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, bem como faz pedido 

contraposto, a fim de que a parte Requerente seja compelida ao 

pagamento do débito no valor de R$ 109,97, e ao final contestou pela 

improcedência da ação. Cabe aqui registrar que a parte Requerida, Id. 

13792113, apresentou impugnação relativa ao Processo 

1000967-88.2017.8.11.0086 em desfavor do Banco Bradesco Cartões 

S.A., impugnação esta estranha a presente demanda, considerando 

correta a impugnação apresentada Id. 13843406. Desse modo, na 

impugnação Id. 13843406, a parte impugna em preliminar pela realização 

da perícia grafotécnica e o reconhecimento da incompetência do juizado 

especial, uma vez que desconhece os documentos juntados pela 

Requerida, e consequentemente a assinatura apostas nos referidos 

documentos, e ainda pelo cabimento da inversão do ônus da prova, e pela 

legitimidade do extrato de negativação, e no mérito, pela ausência de 

comprovação contratual entre as partes, e pela não incidência da litigância 

de má-fé, por não ter ficado comprovada, e ainda pela não existência do 

pedido contraposto, ainda impugna pela não incidência da sumula 385, do 

STJ, e ao final pelo julgamento antecipado da lide e pela procedência da 

ação. Vieram os autos conclusos, evento 16109131. Pois muito bem, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados pela Requerida, Id. 13661154, guardam 

grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 10767285, e na Ata de 

Audiência – Id. 13620046, no mais a Carteira de Identificação, juntada pela 

própria parte Requerente ao Id. 10767285, trata-se da mesma juntada no 

Id. 13661154, pela Requerida. Todavia, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do Requerente, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 
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razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela 

de Urgência. Deste modo, restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Diante disso, JULGO pela revogação da liminar – Id. 

11506971, pelo não acolhimento das preliminares arguidas pelas partes, e, 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Requerente 

em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Requerida o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, JULGO pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, bem como pela condenação da parte Requerente ao 

pagamento do valor constante do extrato, sendo na importância de R$ 

109,97 (cento e nove reais e noventa e sete centavos), valor que será 

acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

ambos a partir da inadimplência Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FABIO SOUSA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001023-24.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO FABIO SOUSA NUNES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13822378 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000945-30.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, não conheço dos 

embargos de declaração constante do id. 13168030, ante a ausência de 

condição vinculativa. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente dedireito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Assinalo que não há necessidade de realização de exame 

grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do documento da 

Reclamante e aquela aposta nos documentos apresentados pelo 

Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passa a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Francisco das Chagas da 

Conceição em desfavor de Banco Bradescard S.A. (Banco IBI S.A. – 

Banco Múltiplo). Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de faturas e Proposta de 

Adesão Cartão Mateus Card, devidamente assinado pela Reclamante, bem 
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como cópias dos documentos pessoais do Reclamante, o que demonstra a 

regularidade da contratação do serviço bancário. Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há que se falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por último, não vislumbro a má-fé processual por parte do Reclamante 

arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por 

dano processual. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial,com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela revogação da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. 11506918]. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000720-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JULINA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De 

início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que preenche os 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

incompetência do juízo com relação ao valor atribuído à causa, opino pela 

sua rejeição, considerando o disposto no § 3º, do artigo 3º que prenuncia 

que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia 

ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 

hipótese de conciliação”. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Julina da Costa em desfavor 

de Vivo S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de dois 

débitos que alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos 

morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração 

de inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Partindo deste pressuposto, 

verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, pois não coligiu 

provas de que o valor objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando 

de apresentar documentos, como contrato devidamente assinado pela 

Reclamante ou mais de um mês de fatura adimplida, demonstrando uma 

relação continuativa. Provas estas que se existentes seriam capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo 

que a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente 

de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 
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06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 [cinco mil reais], quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade 

considerando o longo período em que o nome do Reclamante esteve com 

restrição, bem como ante a sua demora em procurar meios de recuperar 

seu crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos. Por fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in 

casu, não há outras negativações, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar, todas são da 

telefônica. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000414-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDIA ROSA DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral proposta por Claudia 

Rosa de Freitas em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta a 

Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

afasta as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar que o débito é 

devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as 

suas alegações, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante 

e constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a 

Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in reipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Desta forma, resta está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 
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desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização, bem como há 

inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito posteriormente. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

9462943]. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU VICENTE BALDISSERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO BALDISSERA OAB - MT0022625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010183-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DIRCEU VICENTE BALDISSERA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação[id. n. 13161481] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n.14292705], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CARDOSO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001019-84.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: REGIANE CARDOSO XAVIER REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13820212 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-69.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CARDOSO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 674 de 1001



(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001020-69.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: REGIANE CARDOSO XAVIER REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13820390 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ADAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001015-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: REGINALDO ADAO PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13819605 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ADAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001014-62.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: REGINALDO ADAO PEREIRA REQUERIDO: CLARO TV 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13819496 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000421-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Ainda, de antemão, opino pelo indeferimento 

do pedido de desistência da ação formulado sob a id. n. 14260038 pois o 

presente caso se amolda à exceção prevista na parte final do enunciado 

n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 
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salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG)”. Passo a análise do 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Marina Tomazia Malaquias em 

desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada referente aum débito que alega desconhecer, afirmando não 

possuir relação jurídica com esta, argumentando que a anotação restritiva 

lhe ocasionou danos morais. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações do Reclamante e apresentou provas suficientes 

da existência do débito por meio dos documentos que vieram anexados, 

mormente pelo Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança, 

bem como pela Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços 

Pessoa Física, devidamente assinados pela Reclamante junto ao Banco do 

Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito, informação 

corroborada pelo competente instrumento de cessão de crédito. Neste 

aspecto, embora não conste nos autos documentos que dê ciência a 

Reclamante da cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão 

fato, por si só, não elide a obrigação da Reclamante em saldar a dívida e a 

Reclamada de cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente 

julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou 

os efeitos da tutela [id. 9463027]. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação da Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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REQUERENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção de novas provas. Ainda, de antemão, opino pelo indeferimento 

do pedido de desistência da ação formulado sob a id. n. 14242988 pois o 

presente caso se amolda à exceção prevista na parte final do enunciado 

n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG)”. Pois bem, trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais aforada por Daniel Pereira da Silva em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de uma Proposta de Abertura 

de Conta de Depósito Pessoa Física e Termo de Adesão a Produtos e 

Serviços Pessoa Física devidamente assinados pelo Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pelo Reclamado, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CARDOSO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001018-02.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: REGIANE CARDOSO XAVIER REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13820075 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NICARETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLI APARECIDA VILA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000652-60.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO NICARETTA REQUERIDO: FRANCIELLI APARECIDA 

VILA Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13847619 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ademais, o art. 

23, do Código de Ética da OAB, impede que o advogado atue patrocinando 

os interesses do cliente como causídico e preposto no mesmo processo, 

além disso, a lei dos juizados é específica em impedir que prepostos 

assumam o polo passivo. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-49.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FRANCISCA BERNARTT GUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA NOGUEIRA OAB - PR0042441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010554-49.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISANGELA FRANCISCA BERNARTT GUZZO REQUERIDO: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 11815738) e 

Termo Aditivo (id.14141247), observadas as alterações feitas no termo 

aditivo, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE APARECIDA COIMBRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000603-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALYNE APARECIDA COIMBRA MENDES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 14123023] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n.14382943], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000600-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIVANIA FONTES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação[id. 

n. 14214626] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.14363699], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JADIR FACCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000039-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE JADIR FACCIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 9095363 por José Jadir Faccio, ora Embargante, sob o argumento 

de que a sentença de id n. 8805691 padeceria do vício da contradição. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção do Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n.8805691 tal 

como proferida. Outrossim, opino pelo indeferimento do pedido de 

reconsideração id. 9718694, ante a perda do objeto. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ALMEIDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000861-29.2017.8.11.0086. REQUERENTE: FRANCISCA DE ALMEIDA 

PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I NCPC). Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por Francisca de Almeida Prado em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, incisos I e II do NCPC), compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva 

lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio da Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo – Cheque Especial – PF, devidamente assinado pela 

Reclamante e o Extrato Mensal, o que demonstra a regularidade da 

contratação do serviço bancário. Portanto, comprovada a relação jurídica 
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entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela Juíza Leiga. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE LIMA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000952-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELA DE LIMA FEITOSA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 14099657 por Daniela de Lima Feitosa, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 13704457 padeceria de vício de 

omissão/contradição. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 13704457 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA KELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000956-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MILENA KELE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 14099710 por Milena Kele da Silva, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 13704244 padeceria de vício de 

omissão/contradição. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 13704244 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000954-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERALDO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 14055190 por Everaldo Santos da Silva, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 13704280 padeceria de vício de 

omissão/contradição. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção do Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 13704280 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000267-78.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIA RIBEIRO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Previamente, opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 
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extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11928323 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por Marcia Ribeiro de Souza em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante, cópia de seus documentos pessoais, bem como juntou 

faturas de seu terminal telefônico, o que demonstra a regularidade da 

contratação e utilização do serviço telefônico. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Por último, não vislumbro a má-fé 

processual por parte do Reclamante arguida em contestação, ficando 

rejeitado o pleito de condenação por dano processual. Do pedido 

contraposto Neste aspecto, verifico que razão assiste a Reclamada, o que 

faz procedente o pedido contraposto formulado. A Reclamante não obteve 

êxito em demonstrar que os débitos estavam adimplidos e, estando 

referidos valores em aberto até a presente data, necessário se faz que a 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 218,31 [Duzentos e Dezoito 

Reais e Trinta e Um Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão da Reclamante e a procedência do pedido 

contraposto. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial 

e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague 

a Reclamada o valor de R$ 218,31 [Duzentos e Dezoito Reais e Trinta e Um 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 

de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DAMACENO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000229-66.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DAMACENO LISBOA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai da petição anexa à movimentação de id. n. 14430918 

destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por meio de 

deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000961-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MANOEL MESSIAS SILVESTRE DA SILVA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 14099612 por Manoel Messias Silvestre da 

Silva, ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 

13708030 padeceria de vício. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar da fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, 

que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou 
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omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o 

artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção do Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 13708030 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-48.2017.8.11.0086
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ADAO SOUSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1 Processo nº 

1001002-48.2017.8.11.0086 Reclamante: Adão Sousa de Carvalho 

Reclamada: Telefônica BrasilS.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10814420 dos autos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização 

por Dano Moral proposta por Adão Sousa de Carvalho em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo 

a desconstituição do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não afasta as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar que o débito é devido, a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma de 

que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar 

documentos capazes de amparar as suas alegações, como o contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante e constatar a contratação de 

serviço, bem como a sua inadimplência. No caso, o Reclamante não 

reconhece a dívida, desta forma, incumbia a Reclamada instruir a 

contestação com provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual 

não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Desta forma, 

resta está demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco Reclamado. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é 

in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A negativação 

indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização 

por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos 

suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para 

a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de 

sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em 

R$3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 
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pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº. 

1000214-97.2018.8.11.0086 Requerente: Emília Maria da Costa Requerido: 

Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 13663438, e por sua vez a 

Requerente impugnou – Id. 14007689. Das preliminares. De juntada do 

extrato negativação oficial, quando a este indefiro o pleito da juntada aos 

autos do comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. De prescrição. 

Não há em falar em prescrição ou decadência, uma vez que a restrição 

imposta é a continuidade da lesão ao nome da parte, e tal prazo só terá 

início quando da retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Sendo assim, indefiro o pleito da prescrição e passo ao julgamento do 

mérito. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais, proposta por Emília Maria da Costa em 

desfavor de Banco Bradesco S.A., ambos já qualificados nos presentes 

autos. Sustenta a parte Requerente que não possui débito algum com a 

Requerida, desconhecendo a origem da restrição imposta em seu nome e 

CPF a qual ensejou a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes 

em 10.08.2014, no valor de R$ 96,58, referente ao contrato nº. 

FI50303058153, e para comprovar anexa o extrato SCPC, emitido através 

de informações confidenciais, datado de 12.01.2018, Id. 11781557, alega 

ainda que esta negativação está lhe causando transtornos, pois não pode 

efetivar compras no crediário no comércio. Na audiência de tentativa de 

conciliação, datada de 13.06.2018, Id. 13649878, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, Id. 13663438, a parte 

Requerida apresentou contestação, e em sede de preliminar contesta pela 

inépcia da inicial pela falta de documento indispensável a propositura da 

ação, tendo em vista que a parte não juntou documento de negativação 

oficial, e ainda contesta pela prescrição reparatória, e no mérito, em suma 

pela incidência da súmula 385 do STJ, pelo fato de ser a Requerente 

devedora contumaz, e ainda contesta pela legitimidade do débito e pelo 

exercício regular do direito, bem como pela impugnação dos documentos 

juntados com a exordial, e ao final pela improcedência da ação. Contudo, a 

parte Requerente apresentou impugnação à contestação, Id. 14007689, 

em sua totalidade, pelo fato da parte Requerida não trazer nenhum 

documento assinado pela Requerente que comprove a relação jurídica 

entre as partes, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Vieram os 

autos conclusos, evento 16122321. Pois bem, conquanto tenha a parte 

Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documentação assinada pela 

Requerente. Assim, infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da Requerente para a referida contratação. A 

inserção do nome da Requerente nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Assim, analisando o conjunto probatório constato 

que de fato a parte Requerida negativou o nome e CPF da Requerente no 

rol de inadimplentes, no valor de R$ 96,58 (noventa e seis reais e 

cinquenta e oito centavos), referente ao contrato nº. FI50303058153, 

conforme extrato Id. 11781557, fazendo se assim jus ao pleito da exordial 

para a declaração de inexistência das restrições discutidas na presente 

demanda. Contudo, no que concerne aos danos morais, observo no 

extrato – Id. 11781557, que a Requerente possui outras restrições 

preexistentes, e neste caso aplica-se a Súmula 385 do STJ. Por 

conseguinte, diante das restrições existentes no nome e CPF da 

Requerente, não se pode dizer moralmente atingido aquele que possui 

outras restrições, como as informadas nos autos. Desse modo, não há o 

que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente indenização por 

danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Por conseguinte, não é possível 

reconhecer que a consumidora o tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não lhe seria incomum. Posto isto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pelo 

não acolhimento das preliminares arguidas pela parte Requerida e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação para: I – 

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos presentes autos, no 

valor total de R$ 96,58, referente ao contrato nº. FI50303058153, 

conforme extrato Id. 11781557 Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Processo Número: 1000870-88.2017.8.11.0086
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000870-88.2017.8.11.0086. REQUERENTE: JEFFERSON HERNANDES 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De 

início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que preenche os 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde de dilação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 684 de 1001



probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com esteio no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente comprovados 

nos autos. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da petição inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação. Passo a analisar o mérito. Jefferson 

Hernandes Rodrigues da Silva ajuizou a presente Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c.c. Ação de Indenização por Danos Morais em 

desfavor de Itaú Unibanco S.A., argumentando, em síntese, que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo referido 

banco por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal inscrição 

lhe ocasionou danos morais. Fatos que motivaram a propositura da 

presente ação. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficientes da existência do débito por meio das faturas coligidas ao Id. 

12871632 e 12871644, destes autos, de onde se denota a utilização de 

um cartão de crédito denominado Credicard Nacional Visa nº. 

4642.99xx.xxxx.2050, o que indica a existência de contratação e 

utilização do serviço bancário, e ainda apresentou o Laudo Referenciado 

– Id. 12871649. O Reclamado apresentou documentação idônea acerca do 

negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. 

Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pelo Reclamado refutaram a tese do Reclamante, pois 

há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado à disposição do Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem diversas transações realizadas em Nova Mutum/MT, cidade a qual 

o Reclamante reside, bem como há informações de pagamento de faturas 

pretéritas mediante parcelamento, sugerindo evidências acerca da efetiva 

utilização do cartão de crédito, inclusive com pagamentos parciais 

efetuados. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na 

petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação 

de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a 

disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo 

devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança 

devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do 

credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, 

Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, JULGO pelo acolhimento da preliminar 

para que seja retificado o polo passivo e passe a figurar o Banco Itaucard 

S.A., e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

Juíza Leiga. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN QUERLYSSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000918-47.2017.8.11.0086. REQUERENTE: IVAN QUERLYSSON SILVA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por Ivan Querlyssin Silva dos Santos em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR 

MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER 

PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO 

INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO 

NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE 

NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE 

RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA 

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A 

EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. 

COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 
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18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não 

reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao banco instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual 

ou da pendência financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. 

O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a sua demora em 

procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ante o exposto, JULGO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela Juíza Leiga. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FABIO SOUSA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001011-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO FABIO SOUSA NUNES REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do evento n. 13809209 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARY VALDA FEITOSA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010329-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARY VALDA FEITOSA MOREIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se a requerente para se 

manifestar acerca dos embargos de declaração e documentação juntada 

aos autos. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELIA APARECIDA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Requerente: Maricelia Aparecida Martins Silva Requerido: Banco Bradesco 

S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Primeiramente, anulo de ofício a sentença de ID. 

14133362, tendo em vista que se trata de lançamento equivocado, 

referente a processo diverso, deixo de receber o recurso iniminado de ID. 

14434622. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 
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apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 12818721, e por sua vez a 

Requerente impugnou – Id. 12826734. Da preliminar. De inépcia da inicial 

Previamente, julgo pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta anexado aos autos, Id. 

10649268. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Maricelia 

Aparecida Martins Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A., ambos já 

qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte Requerente que teve 

seu nome e CPF indevidamente restritos nos cadastros de inadimplentes 

em 17.12.2016, no valor de R$ 252,21 referente ao contrato nº. 

RE03298689181, e para comprovar anexa o extrato Boa Vista 

Admin i s t rado ra  d o  S C P C ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

http://topconsultas.com.br/entrar/modulo/equifax-fisica/, datado de 

09.11.2017, Id. 10649268, alega ainda que esta negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário no 

comércio. Alega ainda na exordial, que o débito o qual foi negativado 

refere-se a um parcelamento efetivado de uma dívida junto a Requerida em 

dezembro de 2016, no entanto a referida restrição encontra-se quitada em 

19.12.2016 conforme consta do extrato anexo, Id. 10649264, assim não 

houve a devida baixa do boleto por parte da Requerida. Afirma mais que 

por não conseguir resolver de forma administrativa, não restou outra 

solução a não ser ajuizar a presente demanda. Na audiência de tentativa 

de conciliação, datada de 17.04.2017, Id. 12810668, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, Id. 12818721, a parte 

Requerida apresentou contestação, e em sede de preliminar contesta pela 

inépcia da inicial pela falta de documento indispensável a propositura da 

ação, tendo em vista que a parte não juntou documento de negativação 

oficial, e no mérito, em suma pela legitimidade do débito, pelo fato da parte 

ser titular do Cartão de Crédito Bradesco Smiles Mastercard Internacional 

nº. 5101.xxxx.xxxx.4253, e para comprovar anexa as faturas (Id. 

12818730). Ainda contesta, que o Requerente efetivou uma renegociação 

com a Requerida no valor de R$ 1.372,64 divididos em 6 (seis) parcelas de 

R$ 252,21 (duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), no 

entanto o Requerente apenas pagou 05 parcelas da referida 

renegociação, e ficando inadimplido em uma parcela, conforme consta do 

print de tela sistêmica anexa ao contexto da contestação, contesta mais 

pela impugnação dos documentos juntados com a inicial, e ao final pela 

improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente apresentou 

impugnação à contestação, Id. 12826734, em sua totalidade, pelo fato da 

parte Requerida não trazer nenhum documento assinado pela Requerente 

que comprove a relação jurídica entre as partes, e ao final pleiteia pelo 

julgamento antecipado da lide e pela procedência da ação. Vieram os 

autos conclusos, evento 15908585. Consta dos autos que a Requerida em 

contestação informa que o Requerente pagou 05 parcelas das 06 

parcelas da renegociação, ficando sem pagar 1 parcela referente a 

renegociação a qual foi restrita no cadastro de inadimplentes. Contudo, 

verifico que o extrato referente a restrição (Id. 10649268), consta como 

negativa a restrição com vencimento em 17.12.2016, referente ao contrato 

nº. RE03298689181 no valor de R$ 252,21. Todavia, analisando o conjunto 

probatório, observo que a referida restrição vencida em 17.12.2016, foi 

devidamente paga em 19.12.2016 no valor de R$ 252,21, conforme consta 

do extrato/comprovante de pagamento anexo Id. 10649264. Logo, 

competia a Requerida proceder com a baixa do boleto, o qual foi 

devidamente pago, conforme consta dos autos, no entanto, permaneceu 

inerte, e diante da permanência da restrição no cadastro de inadimplentes, 

cabível a reparação dos danos pela restrição indevida. Dessa forma, a 

parte Requerida incidiu em responsabilidade civil, segundo disciplinado nos 

artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste caso, infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da Requerente, pela manutenção indevida da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim a inserção do nome e do CPF da 

parte Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Portanto, não há dúvida de que a conduta da Requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito 

abalado. Assim, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Assim diante do exposto, JULGO pelo indeferimento da preliminar arguida 

pela parte Requerida, e, no mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

NCPC, pela PROCEDÊNCIA EM PARTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

inexistente o débito restrito em 17.12.2016 no cadastro de inadimplentes 

pela Requerida no valor de R$ 252,21, referente ao contrato nº. 

RE03298689181; e b) CONDENAR a Requerida em danos morais, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o 

valor de R$ 252,21, referente ao contrato nº. RE03298689181. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do Projeto de Sentença a Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº. 

1000986-94.2017.8.11.0086 Requerente: Raimundo da Cruz da Silva 

Requerido: Ativos S/A CIA Securitizadora Créditos Financeiros Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 13700041, e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 

14219574. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Raimundo da Cruz da Silva em desfavor de Ativos S.A. CIA Securitizadora 

de Créditos Financeiros S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. 

Sustenta a parte Requerente que não possui débito algum com a 

Requerida, desconhecendo a origem da restrição imposta em seu nome e 

CPF a qual ensejou a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes 

em 20.06.2016 no valor R$ 558,32 (quinhentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e dois centavos), contrato 833240997, e para comprovar anexa o 

extrato ACIV - Associação Comercial e Empresarial de Vilhena, datado de 

09.11.2017, emitido através de informações confidenciais, Id. 10797151, 

alega ainda que está negativação está lhe causando transtornos, pois não 

pode efetivar compras a crédito no comércio. Na audiência de tentativa de 

conciliação, datada de 26.06.2018, Id. 13860407, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, Id. 13700041, a parte 

Requerida apresentou contestação, e informou que o contrato 833240997, 

foi realizado junto ao Banco do Brasil, referente ao produto CDC 

Empréstimo-BB Crédito 13º Salário – contratado em 15.01.2015 e 

posteriormente cedido a Requerida em 27.05.2016, e para comprovar 
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anexa a Declaração de Cessão de Crédito - Id. 13700043 e CDC - Id. 

13700051 e 13700057, e demais documentos, contesta ainda, pela 

incidência da súmula 385 do STJ, pelo fato do Requerente ser devedor 

contumaz, e ainda pela litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, 

contesta mais que seja oficializado o Banco do Brasil, e ao final pleiteia 

pela improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente impugnou (Id. 

14219574), na totalidade à contestação, pelo fato da parte Requerida não 

trazer nenhum documento assinado pelo Requerente que comprove a 

relação jurídica entre as partes, e ao final pleiteia pela procedência da 

ação. Vieram os autos conclusos, evento 16306769. Em análise ao 

conjunto probatório, observo que a Requerida, não apresentou nenhum 

documento que comprove a origem do débito, nem tampouco documentos 

assinados pelo Requerente, para comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Desse modo, infere-se que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do Requerente para a referida contratação. A inserção do 

nome do Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Portanto, das provas existentes dos autos constato 

que houve a restrição do nome e CPF do Requerente, no rol de 

inadimplentes, no valor de R$ 558,32 (quinhentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e dois centavos), referente ao contrato 833240997, conforme 

extrato Id. 10797151, fazendo se assim jus ao pleito da exordial para a 

declaração de inexistência da restrição discutida na presente demanda. 

Quanto aplicabilidade do dano moral, vale registrar que inobstante a 

existência de outras restrições, conforme consta do extrato anexo, Id. 

10797151, estas se deram em datas posteriores à discutida nestes autos, 

não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. No entanto, as restrições posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: EMENTA: "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS 

DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de 

restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição 

financeira. 2. Para que não seja devida indenização por danos morais, a 

exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou 

concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior 

às demais inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da 

autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos 

morais é a data da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 

(TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 

Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Assim ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação 

para: I – DECLARAR a inexistência do débito discutido no presentes autos, 

no valor total de R$ 558,32 (quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e 

dois centavos), referente ao contrato 833240997, conforme consta no 

extrato Id. 10797151; e II – CONDENAR a Requerida a indenizar o 

Requerente pelos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000431-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JACKELINE ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 13530828] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 13666199], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 4077-88.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Baccarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao réu 

através do advogado, via DJE, para manifestar sobre o cálculo lançado às 

fls. 507, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112723 Nr: 110-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 NOS TERMOS da legislação vigente Art. 234, § 1º do novo CPC e da 

própria CNGC IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para expedição 

de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar (o/a) 

advogado(a/o) abaixo relacionado, para que promova a devolução dos 

autos em 03 (três) dias, sob pena de perder o direito de vista fora do 

cartório; de multa correspondente à metade do salário mínimo vigente e 

comunicação à Seção da OAB para procedimento disciplinar e imposição 

de multa. Sem prejuízo da busca e apreensão dos autos e da 

configuração do crime de sonegação dos autos (art. 356 do CP). É o que 

me cumpre.

 Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva (OAB/MT 13.171).

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100821 Nr: 913-36.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE BRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Marleide Braz Rodrigues move ação previdenciária para concessão de 

aposentadoria por idade de segurado especial (trabalhador rural) em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

1. Da gratuidade da justiça.

 No caso, a parte autora apresenta insuficiência de recursos para pagar 

as custas processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma da lei (CPC, art. 98).

 Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º do art. 98 do CPC.

 A concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade da parte 

autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); 

(ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas.

2. Da audiência de conciliação ou mediação.

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.

3. Da citação e intimação.

Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de quinze dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183), ficando o réu ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II).

 Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

Após, conclusos para saneamento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85974 Nr: 122-04.2017.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SOARES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89897 Nr: 2618-06.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ESTEVAM CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85793 Nr: 4935-11.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA MENEGHETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que no prazo de 10(dez) dias, 

proceder com a retirada da Carta Precatória de citação da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 2384-63.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada da contestação de fls. 138/150

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61722 Nr: 205-59.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYLTON ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 
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de Daylton Alves de Sousa, imputando-lhe como incurso no artigo 306 da 

Lei 9.503/97.

A denúncia foi recebida em 08.04.2015 (ref. 3).

Realizada audiência, foi oferecido o benefício de suspensão condicional 

do processo, tendo o acusado, acompanhado de advogado, aceitado a 

proposta do Ministério Público, sendo homologado pelo juízo (ref. 120).

À ref. 167, o Ministério Público postula pela extinção da punibilidade do 

réu, ante ao decurso do prazo da suspensão condicional do processo, 

ante o cumprimento das obrigações.

Tendo o réu cumprido integralmente as condições fixadas em audiência, 

além de haver transcorrido o período de prova integralmente sem 

revogação, a extinção da punibilidade poderá ser declarada na forma da 

Lei 9.099/95, artigo 89, §5º.

Nesse sentido, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. 

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR. DENÚNCIA. 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 

DECISÃO CASSADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE 

REPARAÇÃO DO DANO. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. 

Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inviável o 

seu conhecimento. 2. Hipótese em que os pacientes foram denunciados 

como incursos no art. 171, § 2º, III, do Código Penal e aceitaram a 

suspensão condicional do processo. Após o período de prova, o 

magistrado extinguiu a punibilidade, destacando a impossibilidade de 

reparação do dano. 3. Se as condições da suspensão condicional do 

processo foram integralmente cumpridas, de rigor a extinção da 

punibilidade. In casu, o Juiz destacou a absoluta impossibilidade de 

reparação do dano, seja em razão da controvérsia quanto ao valor devido, 

seja em função da falência decretada. E já se decidiu judicialmente que 

não há dívida. Ademais, considerada a data da declaração de extinção da 

punibilidade, mesmo se excluídos os períodos em que o processo ficou 

suspenso, é certo que já estaria prescrita a pretensão punitiva. 4. Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de restabelecer a 

decisão que extinguiu a punibilidade. (STJ. HC 45154/SP. Relator(a): 

Ministro Nefi Cordeiro. Relator(a) p/ Acórdão: Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura. Órgão Julgador: Sexta Turma. Data do Julgamento: 

26/05/2015. Data da Publicação/Fonte: DJe 18/06/2015).

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Daylton 

Alves de Sousa, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no artigo 

89, §5º, da Lei 9.099/95.

Proceda-se às anotações de praxe, com posterior arquivamento e baixa 

dos autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104496 Nr: 2914-91.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBROZINO DIAS DE ALECRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada da contestação de ref. 9

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81194 Nr: 2300-57.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EABRDS, WAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAZARO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

54580498100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 1.775,70 (Um mil e setecentos e setenta e cinco reais e 

setenta centavos)

Despacho/Decisão: Vistos.Infrutíferas as tentativas de citação pessoal da 

parte executada, defiro o pedido da parte exequente e determino a citação 

do requerido por edital com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

257, § 3° do CPC.Em seguida, verificando-se que transcorreu o prazo do 

edital e a parte executada manteve-se inerte, encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para exercer a curadoria especial do réu revel citado 

por edital.Às providênciasCumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 27 de julho de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35790 Nr: 1863-26.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES, LUCIA 

HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, SOLANGE GOMES ALVARES, LUCIENE 

ARAÚJO ALVARES MARCONDES, DERCIO ALVARES JUNIOR, LANUCCY 

ARAUJO ALVARES, FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA, LILIAN 

VILELA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Rios Mariano 

Cardoso Alvares - OAB:24033/MT, CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:, LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT, 

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT, TIAGO 

CANAN - OAB:9.180/MT

 ........

Desta feita, sob qualquer ângulo que se analise, a rejeição da objurgatória 

é medida que impõe.

Ademais, conforme artigo 618, inciso I, do CPC, o inventariante dativo tem 

o ônus de representar o Espólio de Dércio Álvares; no entanto, nesse 

caso, necessária também a intimação dos sucessores, à luz do artigo 75, 

§1º, do CPC.

Ante o exposto, decido:

I) Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fl. 150.

II) Sem prejuízo, não acolho a objeção de executividade de fls. 105/113.

III) Intimem-se os herdeiros elencados à fl. 147.

IV) Após, ao Ministério Público.

) Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65246 Nr: 678-11.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSD, MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão do 
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Oficial de Justiça às fl. 66, requerendo o que for de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65041 Nr: 490-18.2014.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OZENILDA AFONSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que promova o andamento do 

feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29418 Nr: 3859-30.2008.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFERSON SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos:

Intima-se o patrono constituído via Dje.

Certifique-se se o réu foi intimado da sentença

cumpra - se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 25260 Nr: 3122-61.2007.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62095 Nr: 621-27.2013.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MC CARTHY KAMMERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, para dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23267 Nr: 1467-54.2007.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA, MARCILENE LEITE DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GIANSANTE, ROSANGELA 

BORRO RODRIGUES GIANSANTE, BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

 Ante as certidões negativas juntadas aos autos, intime-se a parte autora 

para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38295 Nr: 1839-61.2011.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS, FRANCISCA ANA 

SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN 

- OAB:257654/SP, GYULLIANA GABRIELA DE LIMA RIZZARDI - 

OAB:16961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 618-82.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO JOSÉ LEMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR JOSÉ BATISTA 

PINHEIRO - OAB:77.475-SP, LUCAS ALVES LEMOS SILVA - 

OAB:360328-SP

 Vistos.

Fl. 251: indefiro o pedido, uma vez que não ficou configurada nos autos a 

desídia da parte exequente, sendo que todas às vezes a qual fora 

intimada, a parte sempre se pronunciou, portanto não há que se falar em 

inercia.

 Fl. 247: certifique-se o Cartório quanto ao decurso do prazo para 

manifestação da parte executada com relação à penhora realizada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35416 Nr: 1489-10.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. PACHECO COMERCIO, ANTONIO 

MARCOS PACHECO, JOSIMARIA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA MIRANDA SILVA - 

OAB:16055-MT

 Vistos.Com o advento do Novo Código de Processo Civil, as formas de 

resolução consensual de conflitos ganharam tratamento especial e 

significativo no âmbito jurídico.Referido códex incentiva os operadores do 
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Direito a buscarem os meios alternativos de solução de conflitos, 

conforme dispõe os artigos 3º, § 3º; 165; 334; 359, dentre outros.É de 

conhecimento público e notório que, diante da grande quantidade de 

demanda e acúmulo de processos judiciais, o Estado passou a possuir 

dificuldades na resolução dos conflitos de forma célere, demonstrando 

que a tutela jurisdicional perdeu a qualidade e a rapidez.Diante de tal 

quadro caótico, surge a utilização dos métodos alternativos para a 

resolução do conflito, com estudo focado na conciliação. Esses métodos 

vêm para auxiliar o Poder Judiciário na prestação de serviços, resolvendo 

de forma eficaz, rápida e satisfatória a pretensão das partes na busca de 

seus direitos.Ademais, as vantagens proporcionadas pela conciliação 

ultrapassam as barreiras das desvantagens, as quais se podem elencar 

diversos pontos positivos, quais sejam:a)Simplifica a solução dos conflitos 

por meio de procedimentos com aproximação das partes;b)Estimula a 

cultura do diálogo, da construção de soluções pelas próprias partes 

envolvidas e da paz social;c)Promove o empoderamento dos participantes 

do processo;d)Favorece a criatividade na solução do conflito;e)Reduz o 

número de processos no Poder Judiciário e aumenta a sua 

agilidade;f)Garante eficiência ao aparato judiciário;g)Recupera faixas 

contenciosas, as pequenas causas.Diante de todo o exposto e tendo em 

vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes autos, nos 

termos do art. 3º, § 2º e 3º, do Código de Processo Civil, determino a 

remessa do presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Conciliação a ser 

designada pelo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62369 Nr: 956-46.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRLLM, DCERAL, JDDV, JKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35866 Nr: 1939-50.2010.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64202 Nr: 2946-72.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE MEIRELES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANAILTON DE JESUS OLIVEIRA, 

ALANDIR DOS SANTOS OLIVEIRA, TIAGO SANTOS OLIVEIRA, LUAN 

SANTOS DE OLIVEIRA, TALIA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, para dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63215 Nr: 1920-39.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SOUZA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, para dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64818 Nr: 301-40.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRA SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, para dar prosseguimento 

ao feito, juntando aos autos cópia do requerimento administrativo, 

conforme determinado à fl. 128, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35687 Nr: 1760-19.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALMIR KAYSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a autarquia ré, mediante remessa dos autos, para manifestar-se 

acerca do pedido de habilitação de herdeiros formulado às folhas retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66195 Nr: 1396-08.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.
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III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61465 Nr: 2569-38.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO KASPARY, RENATO KASPARY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos.

Considerando-se que o pedido de fl. 52 não foi devidamente instruído nos 

termos do artigo 1.711 do Código Civil, determino a intimação da parte 

executada para que em 10 (dez) dias junte aos autos certidão dos 

Cartórios de Imóveis do Estado de Mato Grosso visando aferir se possui 

outros imóveis, bem como contas de água e luz do imóvel dos últimos 3 

(três) meses a fim de verificar se efetivamente habitam em tal local.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35417 Nr: 1490-92.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

CLEUZA DE SOUZA, PAULO JOSE KAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 Fl. 237/239: considerando que a parte executada informa que a avaliação 

feita pelo oficial de justiça à fl.156 encontra-se equivocada com relação ao 

tamanho da área de construção inacabada, determino nova avaliação pelo 

oficial de justiça, bem como a expedição do mandado de avaliação do bem 

móvel descrito, para regular cumprimento.

Feita a avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 10 (dez) 

dias.

Após, volvam-me conclusos para deliberações.

Às providências.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 257 Nr: 549-37.1996.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.D. Baldini Junior Comércio, Eder Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, 

Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53264 Nr: 2465-13.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15991 Nr: 79-54.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados e Compensados Madepress Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

Procurador da Fazenda Nacional - OAB:108072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69999 Nr: 1637-12.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belar Comercio de Moveis Ltda - Epp, Karina 

Harume Suzuki Filipin, Elizabeth Suzuki Beal, Erika Sayuri Suzuki Filipin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23793 Nr: 2571-48.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovana Fátima Pivetta-ME, Giovana Fátima 

Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24385 Nr: 413-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marivaldo Suzarte Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23299 Nr: 2063-05.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coparol Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, Fatima Severina Camargo Ferreira, Arivaldo de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83721 Nr: 4105-12.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70348 Nr: 1778-31.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 1182-18.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ali Kassab

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Ricardo Pinto Martini, Elizabete Brusque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Rodrigues da Silva - 

OAB:50.033/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50518 Nr: 2021-14.2012.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Martins Alves, Edilene Aparecida Pinesso Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Gaúcha Ltda, Pedro Werner, 

José Luiz Carini Marques de Almeida, João Batista da Silva, Cleton Luiz 

June, Divaldo Gibiluca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352/MT, Amanda Gabriela Gehlen - OAB:19.506/MT, Anna 

Luiza Prado Feuser - OAB:16.188/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva 

- OAB:6.565/MT, Pedro Henrique Ferreira Marques - 

OAB:19.486/MT, Silvia Soares Ferreira da Silva - OAB:14610 MT, 

Victor Leão de Campos - OAB:19.915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Macedo Silva - 

OAB:6.912/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2.544/A/MT, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12928 Nr: 1616-56.2004.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson da Silva Lima, Oziel Barbosa dos Santos, 

Silvio Jorge Martins Figueiredo, Cristiano Julião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT, Leonardo Bruno Reis Silva - 

OAB:15571/MA

 Vistos.

I – Cuida-se de pedido de reconsideração de prisão preventiva formulado 

por Oziel Barbosa dos Santos e Cristiano Julião da Silva, qualificados nos 

autos, requerendo, em síntese, a reconsideração da decisão que indeferiu 

a revogação da prisão preventiva (fls. 391/398).

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento (fls. 400/404).

É o relatório. Decido.

Após análise percuciente dos autos, constato a inexistência de alteração 

fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, 

conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal:

 “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Analisando detidamente o presente feito e diante da ausência de alteração 

fática, constata-se que ainda existem motivos para a manutenção da 

prisão do acusados, devidamente fundamentada nos autos especialmente 

na decisão de fls. 375/378, eis que, como toda providência cautelar, a 

prisão exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum 

in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis que estão 

presente neste caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o 

pedido de reconsideração de fls. 391/398.

II – Cumpra-se na integra a decisão de fls. 375/378.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B, DORVALINO GLERIAN - OAB:18906

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que apenas foram 

juntados aos autos laudos preliminares da análise da substância 

entorpecente, conforme se evola às fls. 137/138, 177/178 e 300/302, e os 

autos vieram conclusos para prolação de sentença.

No entanto, conforme forte entendimento jurisprudencial necessário se faz 

a juntada de laudo definitivo de entorpecentes para comprovação de 

materialidade, vejamos:

“PENAL. PROCESSUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAUDO 

TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. 

APELAÇÃO CRIMINAL. 1. É nula a sentença proferida, nos crimes de 

tráfico de entorpecentes, sem que aos autos juntado o laudo toxicológico 

definitivo, imprescindível ao exame da própria materialidade do crime. 2. 

Apelação Criminal conhecida e provida para, anulando a decisão 

guerreada, determinar seja nova sentença proferida pela origem”. (TJ-MA 

- APELAÇÃO CRIMINAL ACR 47042011 MA (TJ-MA) Data de publicação: 

25/04/2011).

“EMENTA: APELAÇÃO - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - AUSÊNCIA - 

TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DE MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO A ausência de laudo 

toxicológico definitivo enseja a absolvição do acusado, face à falta de 

prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. V. V. Para 

comprovação da materialidade delitiva no delito de tráfico de drogas 

ilícitas, é imprescindível o Laudo Toxicológico definitivo e, ausente a prova 

da materialidade, não há configuração do crime, impondo-se a cassação 

da sentença”. (TJ-MG - Apelação Criminal APR 10024161289319001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 09/04/2018).

Ante o exposto, torno o julgamento em diligência a fim de determinar que a 

Senhora Gestora expeça-se ofício a POLITEC e ao Delegado de Polícia de 

Paranatinga/MT para que, em 05 (cinco) dias, acoste nos autos laudo 

definitivo de entorpecentes.

 Com a juntada do laudo, abra-se vista as partes para, querendo, 

ratificarem as alegações finais.

Após, conclusos para prolação de édito condenatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85934 Nr: 437-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto da Silva Nunes, Odair Oliveira 

Pereira, Maylon Marques da Silva Nunes, Adryel Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que apenas foi 

juntado aos autos laudo preliminar da análise da substância entorpecente, 

conforme se evola à fl. 20, e os autos vieram conclusos para prolação de 

sentença.

No entanto, conforme forte entendimento jurisprudencial necessário se faz 

a juntada de laudo definitivo de entorpecentes para comprovação de 

materialidade, vejamos:

“PENAL. PROCESSUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAUDO 

TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. 

APELAÇÃO CRIMINAL. 1. É nula a sentença proferida, nos crimes de 

tráfico de entorpecentes, sem que aos autos juntado o laudo toxicológico 

definitivo, imprescindível ao exame da própria materialidade do crime. 2. 

Apelação Criminal conhecida e provida para, anulando a decisão 

guerreada, determinar seja nova sentença proferida pela origem”. (TJ-MA 

- APELAÇÃO CRIMINAL ACR 47042011 MA (TJ-MA) Data de publicação: 

25/04/2011).

“EMENTA: APELAÇÃO - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - AUSÊNCIA - 

TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DE MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO A ausência de laudo 

toxicológico definitivo enseja a absolvição do acusado, face à falta de 

prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. V. V. Para 

comprovação da materialidade delitiva no delito de tráfico de drogas 

ilícitas, é imprescindível o Laudo Toxicológico definitivo e, ausente a prova 

da materialidade, não há configuração do crime, impondo-se a cassação 

da sentença”. (TJ-MG - Apelação Criminal APR 10024161289319001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 09/04/2018).

Ante o exposto, torno o julgamento em diligência a fim de determinar que a 

Senhora Gestora expeça-se ofício a POLITEC e ao Delegado de Polícia de 

Paranatinga/MT para que, em 05 (cinco) dias, acoste nos autos laudo 

definitivo de entorpecentes.

 Com a juntada do laudo, abra-se vista as partes para, querendo, 

ratificarem as alegações finais.

Após, conclusos para prolação de édito condenatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58372 Nr: 3302-34.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Angelo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 86076 Nr: 485-55.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Lourenço Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 84046 Nr: 4264-52.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jileuza Reis Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 82136 Nr: 3383-75.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Gomes Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79005 Nr: 1760-73.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55172 Nr: 1155-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderléia Aparecida Dionezio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28510 Nr: 1507-32.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Pariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 80107 Nr: 2265-64.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Angelo Piran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do cadastro dos advogados 

do requerido no sistema Apolo aaaapenas nesta data, Impulsiono estes 

autos com a finalidade de que seja intimado o patrono do requerido para 

manifestar do seguinte despacho: "Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54169 Nr: 298-86.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61593 Nr: 1247-76.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irla dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32205 Nr: 448-38.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Feliz Torres do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:3840

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a intimação do 

advogado Rodrigo Corbucci que patrocina a defesa do denunciado Moisés 

Feliz Torres do Nascimento para comparecer a audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 08/08/2018, às 13h00min nesta comarca.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83799 Nr: 4151-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Lucas da Silva, Daiene Kelle da Silva, Vilma dos 

Santos Alecrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) dias

 AUTOS N.º 4151-98.2017.811.0044 –CÓD. 83799

ESPÉCIE: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Marcos Lucas da Silva e Daiene Kelle da Silva e Vilma 

dos Santos Alecrim

CITANDO(A, S): terceiros e interessados

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: " DOS FATOS. Os requerentes são filhos e 

conviventes do " de cujus", falecido na data cima, conforme atestam as 

cópias dos documentos pessoais e certidão de óbito em anexo. O falecido 

era convivente e deixou 02 filhos maiores, ora requerentes. Além disso, 

não deixou testamento, porém deixou bens a inventariar. Deixou uma 

quantia desconhecida depositada junto ao banco Sicredi, razão pela qual 

faz-se necessário solicitar a Vossa Excelência que conceda autorização 

judicial para o levantamento da quantia depositada nas contas de sua 

titularidade. Os requerentes são pessoas humildes e simples, dispondo de 

pouco recursos para sobreviver necessitando do dinheiro retirdo, razão 

pela qual faz-se necessário solicitar a Vossa Excelencia que conceda a 

autorização judicial para levantamento dos numerários deppositados nas 

referidas instituições bancárias.”

DESPACHO: Código 83799DESPACHODefiro as benesses da Assistência 

Judiciária Gratuita aos requerentes, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.Citem-se os interessados por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, para responder a presente, em 15 (quinze) dias 

(NCPC, art. 721).Oficie-se ao Banco SICREDI Celeiro do MT, agência 

localizada no Distrito de Boa Esperança, Município de Nova Ubiratã-MT, 

para que informe as quantias disponíveis em dinheiro de titularidade do de 

cujus Marcos Antonio da Silva. Sem prejuízo, intimem-se os requerentes 

para juntar aos autos, certidão negativa de tributos municipais, estaduais e 

federais.Por fim, vistas à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público.

Eu, Cristina Beraldi, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Paranatinga - MT, 30 de julho de 2018.

Mairlon de Queiroz Rosa

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67259 Nr: 546-81.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FEREIRA - OAB:10.765, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca retorno da 

correspondência sem que a parte requerida fosse encontrada pelo 

carteiro, conforme carimbo do “AR”.da certidão de fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65617 Nr: 2960-86.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da Certidão do oficial de Justiça de fl. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28289 Nr: 1284-79.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a Advogada 

Dra. Silvana gregório Lima para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do Ofício de fl. 204, informando os dados necessários para 

tranferência dos númerários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53440 Nr: 2640-07.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Lamana, Reny Gorayeb Lamana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Helena dos Santos Gorayeb, Fernando 

Torbay Gorayeb, Fabrício Torbay Gorayeb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça de fl. 234-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57756 Nr: 2951-61.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Armazéns Gerais Comércio e 

Representações Ltda, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CHRISTINA SEPULCRE 

SCHNEIDER - OAB:254208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Considerando que o advogado da parte credora não estava cadastrada, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a mesma dos termos do 

despacho de fls. 86, bem como, para no prazo de 10 dias, juntar aos 

autos a procuração ad judicia outorgada pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87738 Nr: 1334-27.2018.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Schuenquener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 937 Nr: 1138-92.1997.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Reinaldo Fernandes de Souza, Agnaldo 

Zampieri de Souza, Olaila Zampieri de Souza, João Marques de Arruda 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda, Edu Germano 

Arruda, Manuel Martinho, Claudio de Jesus Martinho, Samuel de Jesus 

Martinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O, Eliel Alves de Sousa - OAB:7.397/MT, Renato Cesar 

Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Luiz Otávio Bertozo Reis - OAB:3038/MT, Renato Cesar 

Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para no prazo de 05 (quinze) dias, manifestar acerca da certidão 

de fl. 745.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19983 Nr: 1455-41.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. Gomes Arroyo -ME, Rivelino Gomes Arroyo, R. 

Gomes Arroyo -ME, Rivelino Gomes Arroyo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica Natalaço S.A, Metalúrgica Natalaço 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do autor para que manifeste no 

prazo de 10 (dez)dias acerca do retorno da Carta Precatória, em especial 

acerca da Certidão do Oficial de justiça de fl. 92-V.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CEZAR TARCINAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO)

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR RODRIGUES BATISTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80738 Nr: 2909-07.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DONIZETE FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para a data de 29/08/2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68276 Nr: 1917-17.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WESLEY DAS MERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Considerando que o recuperando apresentou seu endereço correto e 

atualizado, ACOLHO A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO 

RECUPERANDO e REVOGO A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME 

DECRETADA ÀS FLS.45-47, com fundamento no artigo 316 do Código de 

Processo Penal.Expeça-se alvará de soltura, encaminhando-o à Comarca 

de Cuiabá/MT, colocando o recuperando, incontinenti liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso.No mais, tendo em vista a indicação do 

endereço do recuperando, sendo na Cidade de Cuiabá/MT, determino a 

remessa do presente executivo de pena ao Juízo da Vara de Execuções 

Penais daquela Comarca para as providências pertinentes ao regular 

cumprimento da pena aplicada ao recuperando.Ciência ao MPE.Intimem-se 
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o recuperando e a Defesa.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.Peixoto e Azevedo/MT, 27 de julho de 2018.Evandro Juarez 

Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84134 Nr: 1640-93.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDA, AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700-O, José Carlos de Almeida Benevides - OAB:8159/A, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: intimar os advogados dos réus para comparecerem à 

Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 21 de 

setembro de 2018, às 8h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83055 Nr: 933-28.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO LEMOS MELO 

MENEZES - OAB:MT n° 9.792, Roselucia Rodrigues de Souza - 

OAB:16071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:0

 Código nº 83055

Intime-se a parte Autora para manifestar-se quanto a contestação e 

documentos apresentados pelo Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 31 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34433 Nr: 779-25.2008.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL SENEDESE DE PAULI, PATRICIA 

SENEDESE DE PAULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4883, RUY OTTONI RONDON JUNIOR - OAB:5637/MS

 Código nº 34433

Defiro os pedidos do Ministério Público (fls.345).

Considerando que houve acordo devidamente homologado (fls.217-218), 

com trânsito em julgado (fls.301).

i) Converta-se o feito em cumprimento de sentença.

ii) Expeça-se carta precatória para Comarca de Sinop-MT para intimação 

pessoal com hora certa na pessoa de BRASIL SINEDESE DE PAULI, Rua 

Leonardo da Vinci, nº185, Jardim Mondria, SINOP-MT, para apresentar 

cópia da LAU e da matrícula do imóvel referente a Fazenda São Mateus, 

com averbação da reserva legal, sob pena de multa diária de R$10.000,00 

(Dez mil reais);

iii) Intime-se a SEMA, via Carta Precatória, para que apresente cópias do 

procedimento administrativo nº365185/2008, referente ao imóvel 

denominado Fazenda São Mateus, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer em eventual delito de desobediência;

Intimem-se.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA PROCESSO META II - CNJ.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 31 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8606 Nr: 1126-29.2006.811.0023

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTHMAR PAULO UHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PIRES DE ANDRADE 

- OAB:7994-A/MT, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 Código nº 8606

Processo aguardando nomeação de perito desde 16.03.2010 

(fls.332-334).

As partes apresentaram quesitos (fls.209-210 e fls.345).

i) Intime-se pessoalmente, por telefone 66-99603-6937, o perito indicado 

as fls.438 (Gillyard Cavalcanti Paixão – CREA/MT 31888), para que informe 

se aceita o encargo mediante termo nos termos nos autos, para realização 

da perícia no prazo de 60 (sessenta) dias;

ii) Oficie-se a conta única para vinculação dos valores depositados as 

fls.366/367), certificando-se nos autos os valores atualizados;

iii) Caso aceite o encargo, proceda-se a liberação de 50% (cinquenta por 

cento) dos valores depositados a título de honorários, sendo o restante 

deverá ser liberado após a entrega do laudo definitivo;

 iv) apresentado laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias;

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA PROCESSO META II - CNJ.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 31 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67167 Nr: 1007-87.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO COSMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, quanto aos novos 

documentos juntados às fls. 199/202, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90803 Nr: 1836-29.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/0

 Processo nº 1836-29.2018.811.0023

Código nº 90803

Denunciado: José Nogueira de Sá

D E C I S Ã O

Após a determinação da notificação do acusado, nos termos do artigo 55 

da Lei nº 11.343/2006, a Defesa apresentou defesa prévia às fls.98/99, 

sem levantar teses que possam concluir pela rejeição da denúncia.

Desse modo, presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos criminosos, com todas 

as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do 

crime e o rol de testemunhas e, ficando evidenciados a materialidade 

delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5/5vº.

Desta feita, nos termos do artigo 56 da Lei de Drogas, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2018, às 13h45min.
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Cite-se pessoalmente o acusado, cientificando-o de todo o conteúdo da 

denúncia e da audiência designada.

Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 6 e, havendo testemunhas 

residentes em comarca diversa, depreque-se. Cientifique-se as partes 

desta expedição.

Atente-se à Secretaria para a expedição de mandado de intimação das 

testemunhas que forem policiais civis ou militares, independente da 

expedição de ofício à Corporação Policial para fins de dispensa do 

serviço, devendo o(a) Oficial(a) se proceder a intimação pessoal das 

referidas testemunhas.

Atenda-se a cota Ministerial de fls.6.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se a Defesa.

 Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91895 Nr: 2561-18.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISLEIDE RODRIGUES DA SILVA, ADRIANO 

PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CESAR STEFANI - 

OAB:21681/O

 Processo nº 2561-18.2018.811.0023

Código nº 91895

Denunciado: Anisleide Rodrigues da Silva (preso)

Denunciado: Adriano Pires dos Santos (preso)

D E S P A C H O

Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 22 de agosto de 2018, 

às 13h45min, para oitiva da testemunha Luiz Felipe Nascimento Leoni.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando data e horário da realização do 

ato deprecado.

Ciência ao MPE.

Intime-se a Defesa.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 173680 Nr: 6306-36.2018.811.0013

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o requerente para apresentar toda a documentação necessária, 

conforme check-lista de documentos constante no Anexo 01 da Instrução 

Normativa SCA nº 02/2011 - Versão 02, disponível no seguinte sítio 

e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/85/771/Instru%C3%

A7%C3%A3o_Normativa_SCA_02-2011_-_2%C2%AA_Vers%C3%A3o_e

nviada_pela_DG.pdf

CUMPRA-SE.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117262 Nr: 2650-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): República Bar e Grill Ltda-ME, Anderson Jhonni 

Moreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Certifique-se se os executados foram citados e se decorreu o prazo para 

pagamento ou oposição de embargos.

Após, intime-se o exequente para indicar bens para penhora, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114662 Nr: 1792-11.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO E GOMIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FORNOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIAL BARRETO CASABONA 

- OAB:26364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos, etc.

CAMARGO E GOMIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORNOS LTDA opôs 

novos embargos de declaração contra a decisão que acolheu os 

embargos de declaração anteriores, sustentando que permanece a 

contradição, já que em determinado trecho a sentença ainda reconhece 

que houve o pagamento da parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devida 

no ato da entrega, a qual não foi paga.

De fato, assiste razão ao embargante, pois a decisão que acolheu os 

embargos de declaração contém um equívoco, mero erro material, pois ao 

se transcrever o trecho da sentença que seria alterado para sanar a 

contradição, por um lapso foi digitado valor diverso do que deveria 

constar.

Ante o exposto, ACOLHO OS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para sanar a contradição da decisão dos primeiros embargos de 

declaração e alterar o parágrafo da fundamentação, que passa a ter a 

seguinte redação:

" É incontroverso que a parte ré adquiriu da parte autora o maquinário 

descrito na ordem de pedido e na nota fiscal acostadas aos autos, pelo 

valor de R$ 89.000,00, bem como que foi efetuado o pagamento de R$ 

30.000,00 de entrada, e de um boleto no valor de R$ 12.250,00 com 

vencimento em 20/02/2014".

Permanecem inalteradas as demais disposições.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 132218 Nr: 261-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Terezinha Rampanelli Santa Catarina - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO SANTANA LAGO - ME, Amarildo 

Santana Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 30,00 (Trinta reais), perímetro urbano, Comarca de Pontes e 
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Lacerda-MT, devendo ser depositados na Conta da Central de Mandados 

(CNPJ nº 02.096.789/0001-51) – sob nº 26.981-6, Banco do Brasil, 

Agência nº 2480-5, e encaminhado o comprovante de depósito através do 

fax n. (65)3266-3203.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45718 Nr: 2361-90.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ajala e Dias Ltda, Municipio de 

Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2739/MT, Jair Franco de Carvalho - OAB:4129-B/MT, Ladario 

Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Atenda-se ao MP.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se os requeridos através dos seus causídicos para que 

apresentem defesa dentro do prazo legal, sob pena de revelia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 3105-27.2004.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Vanderlei Valentin da 

Silva, Arachi Dias da Silva, Marcos Paulo Vidal de Castro, Pedro Martiniano 

Neto, José Alberto Machado, José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6.565-MT, Eloi Ricardo Reffatti - OAB:9468-MT, Erendirah 

Maxima de Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Flávio Paulo Lange - 

OAB:2398-MS, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:1357/MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 Não obstante o não recolhimento dos honorários periciais apresentado às 

fls1757, verifico que o autor insiste na produção de prova pericial e prova 

emprestada.

Desta forma, no intuito de garantir a ampla defesa, o contraditório, o 

princípio da comunhão das provas e a busca da verdade real, por 

derradeiro, defiro a produção das provas pleiteadas.

Junte-se cópias da perícia realizada nos autos do Processo Cód.23.782.

Quanto à prova pericial deve o requerente recolher os honorários periciais 

que serão apresentados pelo IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos 

Científicos, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão, não sendo mais 

admitido qualquer tipo de protelação quando ao recolhimento dos 

honorários.

 Intime-se o IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, CNPJ 

23.169.838/0001-09, na pessoa do Diretor Técnico Sr. Leandro 

Evangelista dos Santos, portador do CPF 967.311.761-68, e-mail: 

contato@ibecbrasil.com.br para que apresente profissional da área e 

honorários, assuma o compromisso em 05 dias e designe a data para 

inícios dos trabalhos que deverão ser concluídos em 30 dias.

Intimem-se as partes para que tomem ciência da data designada pelo 

expert para realização da perícia e apresente os quesitos e indique 

assistente caso queiram.

 Após a apresentação da perícia, às partes terão o prazo de 05 dias para 

que se manifestem sobre a perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 5276 Nr: 1448-26.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR REIS LIMA MECÃNICA, Salvador 

Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Luiz de Medeiros - 

OAB:2463-MT

 Certifico que na presente data procedo a intimação do Sr. Salvador Reis 

de Lima por seu advogado constituido, conforme determinação de fl.172.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 22773 Nr: 2122-28.2004.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whesley Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central de Abastecimento e Vendas das 

Assoc. Trab.Unidos MT., NATALIA C. SHICHINOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Weder Lacerda da Silva - OAB:18773/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44846 Nr: 1493-15.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jauru Transmissora de Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Maria Euridice Vieira 

Balbino, Rubilan Pereira Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A, Weder de Lacerda Silva Antonelli - OAB:MT/18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erendirah Maxima de 

Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT, Sandra Marisa Balbino da Trindade - 

OAB:3638/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 Conheço dos embargos e os acolho para esclarecer que o quantum da 

indenização deve ser fixado conforme laudo pericial em R$65.644,43.

Intime-se o executado para depositar em juízo o saldo remanescente em 

48hs, sob pena de multa.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001380-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRIA CRISTINA MARCAL OAB - 632.540.181-68 (REPRESENTANTE)

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001380-92.2018.8.11.0013. AUTORA: I. 

M. D. A. REPRESENTANTE: ANDRIA CRISTINA MARCAL RÉU: UNIMED 

VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. Vistos. I. M. de 

A, representada por sua genitora, ANDRIA CRISTINA MARÇAL, qualificada 

nos autos, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra UNIMED VALE DO JAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Narra a autora que possui plano 

de saúde gerido pela ré, com segmentação Ambulatorial e Hospitalar com 

obstetrícia, desde 18 de junho de 2013. Assim, informa estar realizando 

acompanhamento médico, contudo necessita de um procedimento 

cirúrgico na qual a ré tem se negado a custear o tratamento em sua 

integralidade. Em suma, a recusa consiste no fornecimento de material 

denominado “KIT TRUE-LOK PLUS PARA GRAVE”, imprescindível à 
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realização do procedimento. Diante disso, propugna a autora pela 

concessão da tutela provisória de urgência para compelir a ré autorizar, 

custear e garantir o atendimento em seu favor, junto ao profissional 

médico, Dr. Miguel Aprelino Alito, CRM 3730, sob pena de incidir em multa 

diária. Ao final do exposto, requereu a gratuidade da justiça e, no mérito, a 

procedência do pedido obrigacional, invertendo-se o ônus da prova, sem 

prejuízo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais. Juntou 

documentos nas folhas retro. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. A tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, 

nestes termos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo” Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 

mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 

cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a 

concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. A probabilidade do 

direito exsurge na medida em que a autora demonstrou, por meio das 

inúmeras recomendações do médico, Dr. Miguel Aprelino Alito, que 

necessita de tratamento cirúrgico a ser custeado pela ré, até porque, 

inclusive, é consumidora dos serviços prestados pelo Plano de Saúde. Por 

outro lado, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que inexistem evidências aptas a indicar a urgência no 

procedimento cirúrgico. Aliado a isto, os documentos apresentados nos 

autos não possuem informações contemporâneas, sendo datadas há mais 

de 1 (um) ano, o que infirma a presunção de necessidade da urgência 

pleiteada. De outro giro, não há documentos que viabilizem a conclusão da 

urgência do pleito requerido, até mesmo pelo fato da autora ter deixado de 

juntar nos autos. Em razão da ausência dos requisitos legais à concessão 

do pleito, ou seja, laudo médico capaz de indicar a urgência no tratamento 

indicado e as consequências, a medida tutelar provisória de urgência deve 

ser indeferida. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO – OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO 

QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REPARO EM IMÓVEL 

– TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada 

em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 

300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se 

impõe. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)” 

Ante o exposto, INDEFIRO, a tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 31 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29460 Nr: 4066-31.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcon Embalagens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Marchiori Stein - 

OAB:6888/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

598,85 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 164. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 466,39 (quatrocentos e 

sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 132,46 (cento e trinta e dois reais e quarenta e seis 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 5541-41.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Paulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Elias da Cunha - 

OAB:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.702,38 (um mil e setecentos e dois reais e trinta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 85 e verso. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 851,19 (oitocentos e 

cinquenta e um reais e dezenove centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 851,19 (oitocentos e cinquenta e um reais e dezenove 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142782 Nr: 4780-68.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte requerente, às fls. 103/104, a reconsideração da decisão 

que indeferiu a modificação da sentença, bem como determinou a remessa 

do feito ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a fim de que 

analise o recurso interposto pela requerida [fls. 100/101].

 É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Contudo, para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: 

o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais).
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Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores, 

vejamos:

 “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO 

RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO - DESPACHO 

QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - 

PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de reconsideração não 

tem o condão de interromper e nem suspender o prazo para a interposição 

do recurso cabível. Caracterizada a preclusão temporal, nos moldes do 

art. 473 do Código de Processo Civil, não cabe qualquer discussão ou 

apreciação de questão já decidida. (TJMG - Agravo Interno Cv 

1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, publicação da súmula em 

11/08/2014)”.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado 

o “decisum” de fls. 100/101, tal como foi lançado.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168625 Nr: 4414-92.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MAGIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MARLENE MAGIO BARBOSA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 8/33.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 40/52.

A impugnação à contestação às fls. 56/58.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 28 de agosto de 2018, às 16h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135078 Nr: 1456-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Almeida Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/O, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra LUIZ CARLOS ALMEIDA 

RAMALHO.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 79/80 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença (fl. 

80).

DETERMINO a liberação do veículo FIAT/STRADA WORKING, placa 

OBS8856 da restrição judicial via Sistema Renajud.

Ademais, considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, 

art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em 

julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168601 Nr: 4402-78.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDPG, CVDPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400

 Vistos.

O presente feito é virtual, não havendo como se realizar carga fora do 

cartório.

Diante da impossibilidade, inviável o deferimento do pedido.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149692 Nr: 7749-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL, MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seus advogados e via DJE, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o pedido de 

desistência formulado pela autora (fl. 70), nos termos § 4º do art. 485 do 

NCPC.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115506 Nr: 2069-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SILVA TRABACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 99, tendo em vista que tais medidas já foram 

realizadas nas fls. 49/51.

Por consequência, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados 
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e via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender 

pertinente ao prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106274 Nr: 4717-14.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE CUBA DE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113433 Nr: 1426-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERTON LIMEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fls. 107/108), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado à fl. 106.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo, independentemente de novo despacho.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159533 Nr: 208-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir Guse, Edilson Dutra Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Henrique Moreira 

Romam - OAB:18876, José Nilson Vital Júnior - OAB:9320/MT

 Deste modo, CITE-SE os réus WALMIR GUSE e EDILSON DUTRA PEREIRA, 

devidamente qualificados, por meio de seus advogados e via DJE – 

advertindo-se, inclusive, que não será expedida citação pessoal dele –, 

para que, querendo, apresente resposta no prazo legal, fazendo-se 

consignar as advertências a que alude o art. 344 do NCPC.Com a vinda 

das contestações, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto à sua 

tempestividade e, em seguida, RENOVE-SE a vista dos autos ao Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, pelo prazo legal.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 5605-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA NASCIMENTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FRAGA SILVEIRA - 

OAB:321591, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos.

Com intuito de evitar decisões conflitantes, DEFIRO o pedido de fl. 276. 

Desta forma, AGUARDE-SE o julgamento do Recurso de Agravo de 

Instrumento nº 0011897-18.2018.8.11.0000.

Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem nos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102780 Nr: 3266-51.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderice Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105027 Nr: 4158-57.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o 

que faço com fulcro assente no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de custas, despesas, além de honorários advocatícios de 

sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do NCPC. No entanto, considerando a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica 

suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC (fl. 

51).Considerando que os honorários periciais já se encontram 

depositados em Juízo, conforme se vê à fl. 206, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento do referido valor em favor do médico-perito nomeado nos 

autos (fl. 220).Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163931 Nr: 2132-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDTOWN PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULINO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 18/22, no 

montante de R$ 126.735,15 (cento e vinte e seis mil, setecentos e trinta e 

cinco reais e quinze centavos), conforme cálculo de atualização acostado 

à fl. 22; sobre o CPF de nº 790.109.541-53; b) havendo bloqueio e valores, 

os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a 

tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição 

de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135779 Nr: 1820-42.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Miyuki Anasawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT. 5736/0

 Pelo exposto e estando presentes os requisitos ensejadores para o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a condenar a parte 

requerida ao pagamento do montante de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), referente ao percentual de invalidez 

permanente aferido pelo perito do Juízo.Tal valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir da data em que se deu o sinistro. O valor também deverá ser 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior 

Tribunal de Justiça.Considerando que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do NCPC), CONDENO a ré ao 

pagamento de custas, despesas processuais, além de honorários 

advocatícios os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Considerando que os 

honorários periciais já se encontram depositados em Juízo, conforme se 

vê à fl. 66, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do referido valor em 

favor do médico-perito nomeado nos autos (fls. 61/62).Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165015 Nr: 2670-62.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane de Feitas Tafarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, ACOLHO a preliminar arguida na contestação, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.Em 

observância ao princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, no qual fixo no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais). No 

entanto, considerando a concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita (fl. 17), as cobranças de tais verbas ficam suspensas, 

consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

e REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102934 Nr: 3325-39.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta da Silva Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a convocação desse magistrado para participar do 

Workshop “Justiça Multiportas”, conforme Ofício em anexo, que será 

realizado no dia 14 de agosto de 2018, bem como o afastamento nos dias 

13 e 15 de agosto para o deslocamento até a Capital do Estado, DOU POR 

PREJUDICADA a realização da audiência anteriormente designada nos 

autos.

Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia 4 de setembro de 2018, às 14h00min.

DETERMINO, com urgência, o recolhimento dos mandados expedidos.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128844 Nr: 7606-04.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIRES PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 
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- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a convocação desse magistrado para participar do 

Workshop “Justiça Multiportas”, conforme Ofício em anexo, que será 

realizado no dia 14 de agosto de 2018, bem como o afastamento nos dias 

13 e 15 de agosto para o deslocamento até a Capital do Estado, DOU POR 

PREJUDICADA a realização da audiência anteriormente designada nos 

autos.

Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia 4 de setembro de 2018, às 13h00min.

DETERMINO, com urgência, o recolhimento dos mandados expedidos.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119527 Nr: 3388-30.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDELICE OLIVEIRA ROZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a convocação desse magistrado para participar do 

Workshop “Justiça Multiportas”, conforme Ofício em anexo, que será 

realizado no dia 14 de agosto de 2018, bem como o afastamento nos dias 

13 e 15 de agosto para o deslocamento até a Capital do Estado, DOU POR 

PREJUDICADA a realização da audiência anteriormente designada nos 

autos.

Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia 4 de setembro de 2018, às 13h30min.

DETERMINO, com urgência, o recolhimento dos mandados expedidos.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162897 Nr: 1716-16.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUCIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a convocação desse magistrado para participar do 

Workshop “Justiça Multiportas”, conforme Ofício em anexo, que será 

realizado no dia 14 de agosto de 2018, bem como o afastamento nos dias 

13 e 15 de agosto para o deslocamento até a Capital do Estado, DOU POR 

PREJUDICADA a realização da audiência anteriormente designada nos 

autos.

Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia 4 de setembro de 2018, às 15h00min.

DETERMINO, com urgência, o recolhimento dos mandados expedidos.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165493 Nr: 2925-20.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA APARECIDA LOURENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

LEONTINA APARECIDA LOURENÇO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 12/22.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 26/37.

A réplica foi trazida às fls. 41/43.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 11 de setembro de 2018, às 16h30min, para a realização 

de audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132415 Nr: 363-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herlan Aparecido Santos de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por HERLAN 

APARECIDO SANTOS DE QUEIROZ em desfavor de BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente na fl. 446.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, DETERMINO que sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvarás, para a realização do pagamento 

da quantia em dinheiro equivalente a:

I – R$ 11.813,83 (onze mil, oitocentos e treze reais e oitenta e três 

centavos) em benefício de Herlan Aparecido Santos de Queiroz, 

observando-se os dados bancários trazidos à fl. 450;

II – R$ 3.348,48 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos) em benefício de Maíra Gaspar Santos, observando-se os 

dados bancários trazidos à fl. 450 e;

III – O restante dos valores depositados nos autos, concernente às 

parcelas do contrato de “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e 

Obrigações”, Grupo 8789, Cota 143, em favor da parte requerida, 

observando-se os dados bancários trazidos à fl. 445.

Por fim, preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 706 de 1001



Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121047 Nr: 3984-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MANOEL 

ALEXANDRE DA SILVA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 154, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 7).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 154, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 152/153, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147607 Nr: 6860-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 109, para tanto, DETERMINO a inscrição do 

executado Flavio Novais dos Santos (CPF: 912.397.701-97) junto ao 

cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio do Sistema SERASAJUD, 

na condição de devedor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de MT – Sicredi Noroeste MT, no montante de R$ 

46.738,93 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e 

três centavos), conforme cálculo de fl. 85.

Ademais, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95339 Nr: 37-83.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NE Machado ME, Nelson Evangelista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 131/132, uma vez que a consulta ao Sistema 

Renajud e infojud já foram realizadas às fls. 75/78 e 115/116, 

respectivamente, sem que houvesse a localização de quaisquer bens em 

nome dos executados, além de que a exequente não demonstrou 

acréscimo patrimonial em relação à parte executada no período 

compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123670 Nr: 5226-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Lima Primiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 116, uma vez que a consulta ao Sistema Infojud já 

fora realizada às fls. 88/89, sem que houvesse a localização de quaisquer 

bens em nome do executado, além de que a exequente não demonstrou 

acréscimo patrimonial em relação ao executado no período compreendido 

desde a última consulta que justificasse, assim, a realização de nova 

diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95586 Nr: 158-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernandes Costa Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

De proêmio, insta salientar que a arrematação judicial é título aquisitivo 

originário, de forma que ao arrematante deve ser transmitida a propriedade 

plena do bem livre de qualquer ônus que eventualmente incidam sobre o 

veículo, nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional.

Desta forma, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente a certidão de ônus 

do veículo avaliado à fl. 78.

Com a apresentação da certidão, à conclusão dos autos para análise do 

pedido de fl. 183.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 114352 Nr: 1694-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Motos Ltda - Me, Jonas Hotts Teixeira, 

Clotildes Caetano da Silva Teixeira, Jonas Hotts Teixeira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao pedido de 

parcelamento formulado às fls. 65/68.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156980 Nr: 11296-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Podavin Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA - 

OAB:20582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITORIA proposta pelo JAIR PODAVIN FERREIRA 

contra JOSE ALVES DE OLIVEIRA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 54/55 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, 

conforme valor fixado na decisão inicial (fl. 17).

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121394 Nr: 4131-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA OTTENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FALCI MENDES 

FERNANDES - OAB:223768, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de ref. 47, INTIME-SE a parte autora, por meio 

de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

recolha a custa referente ao desarquivamento dos autos.

Decorrido o prazo e inexistindo manifestação, desde já, DETERMINO a 

remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168060 Nr: 4149-90.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MARIA APARECIDA DE LIMA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 8/32.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 39/51.

A réplica foi trazida às fls. 55/56.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 11 de setembro de 2018, às 13h30min, para a realização 

de audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166573 Nr: 3452-69.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

ANTONIO LOPES, devidamente qualificado, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A inicial se fez acompanhar dos documentos de fls. 15/26.

O réu foi devidamente citado e apresentou contestação às fls. 32/46, 

tempestivamente.

A réplica foi trazida às fls. 50/52.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando os autos, pela natureza do direito em litígio, verifico ser 

improvável a obtenção de conciliação, além de que as partes não se 

manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 331, § 3º, do Código de Processo Civil, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. FIXO como 

pontos controvertidos da lide: o exercício de atividade laboral na zona 
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rural, em regime de economia familiar, por parte da segurada, instituidora 

da pensão ora requerida, e a dependência econômica do autor em relação 

à “de cujus”.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova oral se consolida como mecanismo 

decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova.

DESIGNO o dia 11 de setembro de 2018, às 17h00min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal do autor, em observância ao disposto no art. 

342 do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168638 Nr: 4418-32.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha do Carmo Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por TEREZINHA DO CARMO MAZETE, 

devidamente qualificada, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

A inicial se fez acompanhar dos documentos de fls. 6/34.

O réu foi devidamente citado e apresentou contestação às fls. 41/70, 

tempestivamente.

A réplica foi trazida às fls. 74/76.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando os autos, pela natureza do direito em litígio, verifico ser 

improvável a obtenção de conciliação, além de que as partes não se 

manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 331, § 3º, do Código de Processo Civil, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. FIXO como 

pontos controvertidos da lide: o exercício de atividade laboral na zona 

rural, em regime de economia familiar, por parte do segurado, instituidor da 

pensão ora requerida, e a dependência econômica da autora em relação 

ao “de cujus”.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova oral se consolida como mecanismo 

decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova.

DESIGNO o dia 11 de setembro de 2018, às 14h30min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal da autora, em observância ao disposto no art. 

342 do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 5541-41.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Paulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Elias da Cunha - 

OAB:

 Autos do processo nº. 5541-41.2013.811.0013

Cód. nº. 87822

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pela UNIÃO (FAZENDA 

NACIONAL) em desfavor AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente na fl. 77.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento (fls. 

78/80), não há motivo que permita à continuidade da presente execução, 

motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários de advogado conforme decisão proferida às fls. 23/24.

 Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 5541-41.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Paulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Elias da Cunha - 

OAB:

 Autos do processo nº 5541-41.2013.811.0013

Código nº 87822

Vistos.

DEFIRO o requerimento de fl. 61 para suspender o processo no prazo de 1 

(um) ano, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário 

Nacional.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE a União (Fazenda Nacional), na forma 

prevista no item 2.8.1.6 da CNGC, para requerer o que de direito, em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 01 de agosto de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121510 Nr: 4206-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Mendes Correia Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Juior Freitas Carmo, Este Juízo - Pontes 

e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fl. 50), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado à fl. 49.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 
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Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo, independentemente de novo despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167172 Nr: 3736-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

MARIA DE JESUS, devidamente qualificada, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A inicial se fez acompanhar dos documentos de fls. 7/26.

O réu foi devidamente citado e apresentou contestação às fls. 32/66, 

tempestivamente.

A réplica foi trazida às fls. 70/71.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando os autos, pela natureza do direito em litígio, verifico ser 

improvável a obtenção de conciliação, além de que as partes não se 

manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 331, § 3º, do Código de Processo Civil, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. FIXO como 

pontos controvertidos da lide: o exercício de atividade laboral na zona 

rural, em regime de economia familiar, por parte do segurado, instituidor da 

pensão ora requerida, a comprovação da união estável entre a autora e o 

“de cujus”.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova oral se consolida como mecanismo 

decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova.

DESIGNO o dia 18 de setembro de 2018, às 14h00min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal da autora, em observância ao disposto no art. 

342 do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167267 Nr: 3764-45.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE 

RURAL ajuizada por MAURINA MARTINS DE SOUZA GONÇALVES, 

devidamente qualificada, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.A inicial se fez acompanhar dos documentos de fls. 

7/23.O réu foi devidamente citado e apresentou contestação às fls. 29/55, 

tempestivamente.A autora apresentou impugnação à contestação às fls. 

59/60.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o relato do 

necessário. Decido.Analisando os autos, pela natureza do direito em litígio, 

verifico ser improvável a obtenção de conciliação, além de que as partes 

não se manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, autorizado 

pelo artigo 331, § 3º, do Código de Processo Civil, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas.Portanto, não havendo preliminares a 

serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória. FIXO como pontos controvertidos da lide: o exercício de 

atividade laboral na zona rural, em regime de economia familiar, por parte 

do segurado, instituidor da pensão ora requerida, e a dependência 

econômica da autora em relação ao “de cujus”.No que tange à questão 

alusiva às provas a serem produzidas, considero, em um primeiro 

momento, que a prova oral se consolida como mecanismo decisivo 

tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova.DESIGNO o dia 18 de setembro de 2018, às 

15h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que serão colhidas as declarações das testemunhas 

oportunamente arroladas, bem como o depoimento pessoal da autora, em 

observância ao disposto no art. 342 do Código de Processo Civil. 

Ademais, na forma do art. 407 do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE o necessário para a profícua 

realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167754 Nr: 4000-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MAURINA MARTINS DE SOUZA GONÇALVES em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 12/25.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 31/55.

A réplica foi anexada às fls. 59/60.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 18 de setembro de 2018, às 14h30min, para a realização 

de audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168526 Nr: 4366-36.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

ajuizada por JOANA D’ARC DA COSTA, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. Instruíram a 

inicial com os documentos de fls. 9/27.Citada, a requerida apresentou 

contestação às fls. 34/52, alegando como preliminar a falta de interesse 

de agir, uma vez que, a parte autora na via administrativa requereu o 

benefício de aposentadoria por idade rural. No entanto, o benefício 

correspondente ao feito seria a aposentadoria por tempo de contribuição. 

Assim, alega que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, pela 

inexistência do requerimento administrativo.A réplica foi apresentada às 

fls. 53/57, na qual, a autora pugnou pelo indeferimento...Desta forma, 

REJEITO a preliminar.Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória.Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade 

laboral na zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte 

autora.No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, 

considero, em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida 

como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada nos autos. Diante 

desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.DESIGNO o 

dia 18 de setembro de 2018, às 13h30min, para a realização de audiência 

de instrução.INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), 

via DJE, bem como o requerido, por remessa dos autos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos 

depoimentos pretendem obter, observados os comandos estatuídos no 

artigo 455 do NCPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SECUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128513 Nr: 7434-62.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Bispo de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para a parte autora se manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151577 Nr: 8680-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMFESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, vislumbro que o i. causídico subscritor da petição inicial, Dr. 

Marcelo Machado de Oliveira, encontra-se com a inscrição suspensa 

(“vide” doc. anexo).

 Trata-se, inclusive, de fato noticiado à Diretoria do Foro desta Comarca 

(“vide” doc. anexo).

Pois bem.

O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 103 que:

 “a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito 

na Ordem dos Advogados do Brasil”.

Por esta razão, a inobservância do comando legal reporta ao texto da Lei 

nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que disciplina em seu art. 4º, parágrafo 

único, o seguinte:

“são também nulos os atos praticados por advogado impedido – no âmbito 

do impedimento – suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade 

incompatível com a advocacia”.

Nesta toada, infere-se a existência de impedimento legal para o exercício 

de mandato ao profissional a quem for aplicada a sansão disciplinar de 

suspensão, “ex vi” do art. 42 do Estatuto da Advocacia.

Com efeito, a falta de capacidade postulatória torna nulo os atos 

processuais praticados, devendo a parte autora ser intimada, na pessoa 

dos demais advogados que lhe representa nos autos (Dr. Alan Vitor 

Braga), via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender pertinente ao prosseguimento do feito.

Após o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168627 Nr: 4416-62.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

CLEUZA RODRIGUES DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 8/17.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 24/34.

A impugnação à contestação às fls. 38/39.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 28 de agosto de 2018, às 16h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168110 Nr: 4191-42.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ARISTIDES PEREIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 8/27.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 34/45.

A impugnação à contestação às fls. 49/50.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 
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mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 28 de agosto de 2018, às 15h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153496 Nr: 9642-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLODOALDO DAS VIRGENS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos.

Analisando-se os autos vislumbro que o pedido de realização de prova 

técnica pericial foi requerido pela ré na contestação.

Logo, dispõe o art. 95, "caput", do NCPC, que "cada parte adiantará a 

remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito 

adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a 

perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes".

Portanto, INTIME-SE a ré, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento dos honorários do 

perito, sob pena de perda da produção da referida prova.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164866 Nr: 2565-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANE ROBERTA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 100, para tanto, DETERMINO a liberação do veículo 

HONDA/NXR160 BROS ESDD, placa QBG4405 da restrição judicial via 

Sistema Renajud (fl. 70).

Ademais, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender 

cabível ao prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129230 Nr: 7795-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GONCALVES NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ proposta por 

IZABEL GONÇALVES NUNES SILVA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 12/35.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 39/56.

A autora não apresentou a impugnação à contestação (fl. 60).

A realização de prova pericial foi determinada à fl. 62.

Laudo pericial anexado às fls. 83/87.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.

Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de 

segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.

Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente 

portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade 

laboral; e (II) a condição de segurado da parte autora.

 DESIGNO o dia 28 de agosto de 2018, às 14h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas 

as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem como o 

depoimento pessoal da parte autora, em observância ao disposto no art. 

385 do NCPC.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 510-11.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fernandes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ANA FERNANDES 

DE SOUSA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 245/246, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 71).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 245/246, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 237/238, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 712 de 1001



de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95250 Nr: 5789-70.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nirceu Nicolau da Silva, Vagner da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO a expedição de ofício ao SICREDI, na exata medida em que as 

cooperativas de crédito encontram-se incluídas dentre as instituições 

financeiras que integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 

(CCSF), na forma do comunicado oriundo do Banco Central do Brasil nº 

29.096 de 11 de fevereiro de 2016, por meio do qual as cooperativas 

estão adequadas ao Sistema Bacenjud 2.0. Dessa forma, os bloqueios 

judiciais devem ser de forma eletrônica, não mais através de ofícios 

encaminhados às entidades.

Por outro lado, antes de analisar o pedido de penhora “online”, INTIME-SE o 

exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para apresentar a 

planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153496 Nr: 9642-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLODOALDO DAS VIRGENS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou 

materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, 

portanto, para o seu regular desenvolvimento.Tal como reconhecido por 

meio desta decisão, conforme fundamentação alhures, DEFIRO O PEDIDO 

inaugural formulado na inicial e, consequentemente, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor.DELIMITO a questão de fato:(i). A comprovação do dano moral 

sofrido pela(s) requerida(s), fixando como ponto controvertido a conduta, 

o dano e a sua extensão, bem como o nexo de causalidade. (ii). A 

regularidade técnica na aferição da leitura do hidrômetro instalado na 

residência do autor.Assim, ADMITO como meio de prova para o deslinde 

da celeuma, a produção de prova pericial, a única que se mostra 

imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos 

controvertidos.DELIMITO, outrossim, como questão de direito a 

comprovação do prejuízo de ordem material e imaterial pelo autor.Saliento 

que as partes deverão observar a distribuição diversa do ônus da prova, 

nos termos do art. 373, §1º, do NCPC, tal como já fora delineado nesta 

decisão. Ademais, tendo em vista a especialidade técnica necessária à 

realização dos trabalhos, nomeio para a realização da perícia a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, na pessoa de seu procurador legal, 

com endereço na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, fone/fax: (65) 4052-9929/3052-7636, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput, ambos do NCPC).INTIME-SE o perito, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar 

fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, NCPC). No caso de 

aceitação, deverá ser apresentada(...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154922 Nr: 10366-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX SILVA ARAUJO, Telefone 

65993064342. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 3.373,20 (Tres mil e trezentos e setenta e tres reais e 

vinte centavos)

Resumo da Inicial: O O réu é pai da requerente e, separado de fato da 

representante da demandante, se recusa a prestar a assistência 

necessária para o sustento da autora, transferindo toda a 

responsabilidade para a genitora. O requerido é maior e capaz, 

plenamente apto a se inserir no mercado de trabalho, podendo, assim, 

contribuir com prestação equivalente a 30% do salário mínimo, o que 

perfaz o valor atual de R$281,10 (duzentos e oitenta e um Reais e dez 

centavos), e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.

Despacho/Decisão: Vistos.Não sendo possível a citação do requerido, 

conforme certidão de fl. 39, mesmo depois de realizadas as buscas 

necessárias nos sistemas disponíveis a este Juízo quanto ao seu 

paradeiro, CUMPRA-SE a decisão de fl. 33 no que concerne a citação do 

réu por edital, bem como, caso necessário, a nomeação do Núcleo de 

Prática Jurídica da UNEMAT.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 31 de julho de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112586 Nr: 1094-05.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Carla Costa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar da sentença porferida nos autos..

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para o fim 

de:1) CONFIRMAR a decisão antecipatória de tutela, de fl. 18;2) 

DECLARAR Andressa Costa de Souza sujeita à curatela, nos termos do 

art. 1.767, I, do Código Civil;3) NOMEAR como curador definitivo, nos 

termos do art. 1.775, §2º, do CC, o Sr. João Garcia de Souza, mediante a 

confecção de termo de compromisso a ser elaborado pela Secretaria no 
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prazo de 10 (dez) dias;4) OFICIE-SE ao e. Tribunal Regional Eleitoral para 

suspensão dos direitos políticos do interditado, art. 15, inciso II, da CF;5) 

PROCEDA-SE ao registro do presente veredito no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais de Pontes e Lacerda, Livro A16, Fl. 155, Termo nº 

12.543, oficiando-se ao mencionado cartório com cópia da íntegra da 

presente decisão, nos moldes do art. 9º, inciso III, do Código Civil 

Brasileiro;6) PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local quanto no órgão oficial, 

por três oportunidades dentro do intervalo de 10 (dez) dias, na forma do 

art. 775, §3º, do Novo Código de Processo Civil.7) EXPEÇA-SE certidão de 

honorários periciais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), os quais 

serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte requerente, 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao 

término do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 

127/2011/CNJ.Sem condenação em custas, uma vez que incabíveis na 

espécie.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 31 de julho de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60451 Nr: 791-64.2011.811.0013

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Renato Hanel, Maria Aparecida Dario Hanel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Fiorelo Cominetti, Ilse Strub Cominetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555, Tulio Marcelo Denig Bandeira - OAB:26713-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Tadeu Silva - 

OAB:16343/PR

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes embargantes, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foram 

condenados nos termos da r. sentença de folhas 318/319. Este valor 

deverá ser pago de forma única, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001345-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FRAZAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001345-35.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELIETE FRAZAO RIBEIRO RÉU: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA e 

ELIANA SALETE DIAS MENDES. Vistos. ELIETE FRAZÃO RIBEIRO, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

DOMÍNIO em desfavor de ELIANA SALETE DIAS MENDES e MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA, Estado de Mato Grosso. Carreou à inicial os 

documentos de folhas retro. Em seguida, vieram-me conclusos. É o relato 

do necessário. Decido. Consoante se infere da leitura dos autos, o valor 

atribuído à causa perfaz R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Desta maneira, 

considerando que o Município de Pontes e Lacerda é quem figura no polo 

passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. A despeito 

disso, é certo que figura no polo passivo, inclusive, pessoa física/natural, 

entretanto, tal fato não afasta a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Sobre o tema, é o entendimento do E. TJRS: “CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PESSOA FÍSICA. O fato de a ação ter sido 

proposta contra pessoa jurídica de direito público em litisconsórcio passivo 

com pessoa física não afasta a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar a ação. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (Conflito de Competência nº 70071220503, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima 

Cerveira, Julgado em 26/10/2016). Com efeito, o citado diploma legislativo 

consigna o seguinte: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 

2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de 

competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE 

de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos: 

Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou 

forem instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento. § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e outras 

penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência de 

propriedade de veículos automotores terrestres; III – Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

(ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; 

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, interpelações e protesto 

judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta 

Resolução permanecerão com a competência inalterada. (...) Desta 

maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se refere à 

competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador. Por 

tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, 

após procedidas as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001390-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001390-39.2018.8.11.0013 AUTORA: 

CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA MAIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA MAIA contra INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou 

pedido administrativo para concessão de auxílio doença junto a Autarquia 

ré. Asseverou que o pleito formulado inicialmente foi deferido e 

posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos os documentos 

comprobatórios do alegado, além da prova documental atestando a 

permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, requerendo a 

concessão da tutela antecipada para determinar que a Autarquia ré 

restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela confirmação 

da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em aposentadoria 

por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E 

os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento e 

decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, o risco ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado se consubstancia nos 

documentos carreados aos autos, bem como na informação de 

concessão do benefício na esfera administrativa, além da informação de 

cessação do mesmo ao término do prazo determinado. De outro vértice, o 

presente pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível 

quando não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que 

poderá ser revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José 

Miguel Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: 

provisório, porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de 

obter um pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e 

estável, porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato de ser, após o reconhecimento 

administrativo pela Autarquia ré, cessado a benesse, o que faz exsurgir 

fato cujo potencial é capaz de prejudicar a fonte de sobrevivência da 

parte autora, uma vez que os valores recebidos possuem natureza 

alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a matéria, é o 

entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Presentes 

a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, 

deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que 

determinada a implantação do benefício de auxílio doença (TRF-4. Agravo 

de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão Julgador: Sexta 

Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de setembro de 2015. 

Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” Como consequência pelos 

atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz o restabelecimento 

do benefício de auxílio doença. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte reclamante. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo 

de 30 dias, restabeleça o auxílio doença em favor da parte autora, sob 

pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, 

com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do 

artigo 537, caput¸ do NCPC. I - INTIME-SE da tutela provisória de urgência 

ora deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. II - Após, com a juntada da 

contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de 

sua advogada, via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. III - Em seguida, com o transcurso 

do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. REINALDO PRESTES 

NETO, CRM/MT 5329, com endereço na Rua Pelotas, nº 7, Quadra 05, 

Bairro CPA I, CEP 78.055-100, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 

98117-0025 / 3641-7100 / 98444-2744, “e-mail” reiprestes@hotmail.com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). IV - Assim, ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. 

REINALDO PRESTES NETO, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que 

o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de 

perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, cujo 

deslocamento de seu escritório profissional até a sede desta Comarca 

perfaz 452 Km e, consequentemente, faz com que o “expert” percorra a 

distância de 904 Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. V - Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. VI – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, 

via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a parte autora 

o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 30 de 

julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001395-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001395-61.2018.8.11.0013 AUTORA: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RÉU: 

ANTONIO JOAO CARDOSO. Vistos. O valor atribuído à causa nas ações 

de busca e apreensão deve corresponder às prestações vencidas e 

vincendas, não pagas, ou seja, o proveito econômico perseguido pelo 

credor fiduciário. Neste sentido é a orientação do E. Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. 

EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. I. Na esteira dos 

precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão 

do bem financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao 
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saldo devedor em aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 780.054/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta 

Turma, j. 14/11/20006, DJ 12/02/2007, p. 264)”. Por sua vez, 

pronunciou-se o E. TJMT: “AGRAVO POR INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – SALDO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO – 

REALIZAÇÃO POR CARTÓRIO LOCALIZADO EM COMARCA DIFERENTE 

DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO DO E. 

STJ – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONSTANTE DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Na ação que tenha por objeto a busca e apreensão de bem 

dado como garantia em contrato de alienação fiduciária, o valor da causa 

deve corresponder ao saldo devedor. (TJMT. AI 117170/2013, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, 6ª Câmara Cível, DJe 10/03/2014).” Assim, 

nos termos do art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO, de ofício e por 

arbitramento, o valor atribuído à causa pelo autor, para, 

consequentemente, FIXAR em R$ 24.270,13 (vinte e quatro mil, duzentos e 

setenta reais e treze centavos). PROMOVAM-SE as anotações 

necessárias no Sistema PJE. INTIME-SE a autora, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, devidamente 

vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção 

do processo, “ex vi” do art. 290 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

30 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001566-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE GONCALVES CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001566-18.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELANE GONÇALVES CRUZ CARNEIRO RÉU: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos. ELANE GONÇALVES CRUZ CARNEIRO, qualificada nos autos, 

ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA contra BANCO ITAUCARD S/A, 

também qualificado na inicial. Narra a autora, em síntese, que figura na 

qualidade de consumidora dos serviços prestados pelo réu, mantendo-se 

relação jurídica contratual para uso de cartão de crédito. Em razão disso, 

entende que os juros remuneratórios mensais, os quais variam entre 

9,40% a 10,86%, são capitalizados, inadequados e geram onerosidade 

excessiva. Aliado a isto, afirma a existência de multa penal no patamar de 

2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

sendo o contrato típico de adesão. Assim, assevera que são nulos os 

juros ‘abusivos’, a capitalização mensal, a comissão de permanência e a 

cláusula-mandato, este último eventualmente existente no contrato. Por 

fim, arremata propugnando pela concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada com o fito de impor obrigação negativa 

em desfavor da instituição financeira ré, consistente em abster-se de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação às 

faturas anexas na inicial, sob pena de incidir multa diária para hipótese de 

descumprimento. Juntou documentos nas folhas retro. E os autos vieram 

conclusos. É a suma do necessário, fundamento e decido. A tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos 

descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Por 

sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a 

tutela provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. 

De proêmio, consigno que a discussão em torno do “quantum” da dívida 

não a torna inexistente, o que, consequentemente, viabiliza ao credor, na 

hipótese de inadimplemento do devedor, incluir o nome deste nos órgãos 

de proteção ao crédito, uma vez que se trata de exercício regular do 

direito. Todavia, a possibilidade de inscrição do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito só pode ser obstada diante da 

demonstração de que a conduta praticada pelo réu é abusiva. Neste 

sentido, a cláusula referente à taxa de juros só pode ser alterada se 

reconhecida sua abusividade em cada caso concreto, mediante dilação 

probatória específica, não tendo influência para tal propósito a 

instabilidade econômica do período nem o percentual de 12% (doze por 

cento) ao ano, já que a taxa compatível com a média de mercado não é 

considerada excessiva para efeitos de validade do contrato, “ex vi” do 

Enunciado de Súmula nº 382 STJ (neste sentido: REsp 1487562/RS, Rel. 

Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/11/2014, DJe 03/06/2015). 

Diante da ausência de elementos que possam corroborar com o alegado 

na inicial, porquanto não restou demonstrado, ao menos na presente etapa 

procedimental, a existência de abusividade da taxa de juros, a 

probabilidade do direito alegado não se encontra comprovada. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, à vista da 

inexistência da probabilidade do direito alegado, “ex vi” do teor do art. 300 

do NCPC. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE a parte requerida, por meio 

de carta guarnecida com aviso de recebimento, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 335, 

"caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que 

fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da 

resposta, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído 

nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada (art. 350 do NCPC). PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 31 de julho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001542-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001542-87.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA – EPP 

Vistos. De proêmio, nos termos do art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO, de 

ofício e por arbitramento, o valor atribuído à causa pelo autor, fixando-o 

em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), “ex vi” do art. 292, 

inciso II, do mesmo “codex”. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. 

PROVEITO ECONOMICO. INDEPENDE. VALOR DO CONTRATO. PREVISÃO 

LEGAL. 1. Versando a lide sobre a rescisão ou anulação de contrato, 

independe o proveito econômico pretendido pela parte, porquanto há 

previsão legal quanto ao valor a ser atribuído à causa nesses casos. 

Inteligência do artigo 259, V, do Código de Processo Civil. 2. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJDF, AGI nº 20150020132413, 

Relator: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 15/07/2015, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 15/09/2015. Pág. 160). Sobre o tema: “O juiz tem o 

dever de zelar pelos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, entre os quais 

se encontra o valor da causa. Em razão disso, o juiz tem o poder-dever de 

determinar de ofício, que seja regularizado o valor da causa, bem como 

recolhidas as custas judiciais complementares (cf. José Carlos Francisco. 

Valor da causa: natureza e controle judicial de ofício [Estad. Delgado, p. 

307])”. Por outro lado, a parte autora não comprovou a impossibilidade 

financeira momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição 

do processo. No mais, da análise dos elementos de informação 

constantes dos autos, verifica-se sem dificuldades que os pressupostos 

para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não 
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estão pressentes. Assim sendo, é dever do interessado antecipar o 

pagamento dos atos processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, 

do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar 

o recolhimento das custas e taxas processuais no momento da 

distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que a 

autora comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à 

concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a 

comprovar que não possui condições financeiras para custear os gastos 

inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via 

DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 31 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001521-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE GONCALVES CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001521-14.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELANE GONÇALVES CRUZ CARNEIRO RÉU: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos. ELANE GONÇALVES CRUZ CARNEIRO, qualificada nos autos, 

ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA contra BANCO ITAUCARD S/A, 

também qualificado na inicial. Narra a autora, em síntese, que figura na 

qualidade de consumidora dos serviços prestados pelo réu, mantendo-se 

relação jurídica contratual para uso de cartão de crédito. Em razão disso, 

entende que os juros remuneratórios mensais, os quais variam entre 

8,40% a 11,47%, são capitalizados, inadequados e geram onerosidade 

excessiva. Aliado a isto, afirma a existência de multa penal no patamar de 

2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

sendo o contrato típico de adesão. Assim, assevera que são nulos os 

juros ‘abusivos’, a capitalização mensal, a comissão de permanência e a 

cláusula-mandato, este último eventualmente existente no contrato. Por 

fim, arremata propugnando pela concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada com o fito de impor obrigação negativa 

em desfavor da instituição financeira ré, consistente em abster-se de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação às 

faturas anexas na inicial, sob pena de incidir multa diária para hipótese de 

descumprimento. Juntou documentos nas folhas retro. E os autos vieram 

conclusos. É a suma do necessário, fundamento e decido. A tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos 

descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Por 

sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a 

tutela provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. 

De proêmio, consigno que a discussão em torno do “quantum” da dívida 

não a torna inexistente, o que, consequentemente, viabiliza ao credor, na 

hipótese de inadimplemento do devedor, incluir o nome deste nos órgãos 

de proteção ao crédito, uma vez que se trata de exercício regular do 

direito. Todavia, a possibilidade de inscrição do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito só pode ser obstada diante da 

demonstração de que a conduta praticada pelo réu é abusiva. Neste 

sentido, a cláusula referente à taxa de juros só pode ser alterada se 

reconhecida sua abusividade em cada caso concreto, mediante dilação 

probatória específica, não tendo influência para tal propósito a 

instabilidade econômica do período nem o percentual de 12% (doze por 

cento) ao ano, já que a taxa compatível com a média de mercado não é 

considerada excessiva para efeitos de validade do contrato, “ex vi” do 

Enunciado de Súmula nº 382 STJ (neste sentido: REsp 1487562/RS, Rel. 

Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/11/2014, DJe 03/06/2015). 

Diante da ausência de elementos que possam corroborar com o alegado 

na inicial, porquanto não restou demonstrado, ao menos na presente etapa 

procedimental, a existência de abusividade da taxa de juros, a 

probabilidade do direito alegado não se encontra comprovada. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, à vista da 

inexistência da probabilidade do direito alegado, “ex vi” do teor do art. 300 

do NCPC. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE a parte requerida, por meio 

de carta guarnecida com aviso de recebimento, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 335, 

"caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que 

fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da 

resposta, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído 

nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada (art. 350 do NCPC). PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 31 de julho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001520-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE SOUZA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001520-29.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SAULO DE SOUZA FERRAZ RÉU: EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA Vistos. 

CERTIFIQUE-SE o cartório distribuidor quanto à vinculação das custas 

processuais e taxa judiciária. Após, INTIME-SE o autor, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o endereço 

do réu, nos termos do art. 319, inciso II, do NCPC, sob pena de 

indeferimento da inicial, “ex vi” do art. 321, parágrafo único, do mesmo 

“codex”. Por fim, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo, e, na sequência, 

com ou sem manifestação do autor, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 31 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

3ª Vara

Portaria

PORTARIA N° 03/2018/GAB

 O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juí7 de Direito 

substituto da 3º Vara desta Comarca, no, uso de suas atribuições legais, , 

na forma da lei etc..

Considerando o disposto no Capítulo 1, Seção 2„item 1.2.1 e 1.2.12 da 

Consolidação das Normas Gerias da Corregedoria — Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC), bem como do disposto no art. 81, b, do 

Código de Organização Judiciaria Estadual (COTE)

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR o período de 1° de agosto de 2018 a 31 de agosto de 

2018 para a realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA no âmbito da 3' Vara 

desta Comarca, podendo este prazo ser prorrogado.

Art. 2° DETERMINAR que o Sr. Gestor disponibili7e todos os processo a 

serem vistoriados , bem como que requisite à autoridade policial os 

inquéritos distribuídos à esta Vara

Art. 3º - DESIGNAR as servidores Cleidiane Tolentino da Costa e Aline 

Pereira Barcelos Garbim e respectivamente Assessores I e II , para 

secretaria os trabalhos correcionais.

 3a VARA

Art. 4º - Determinar ao senhor Gestor Judicial que proceda à intimação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 717 de 1001



todos que estiverem com processos com carga fora do prazo legal, para 

que os devolvam à Escrivania.

Art. 5º - Convocar os ilustres Promotores de Justiça, Defensores 

Públicos', Procuradores, Advogados, Estagiários, Serventuários da 

Justiça, Autoridades Civis e Militares e o público em geral, para, querendo, 

acompanharem os trabalhos a serem realizados e, sendo o caso, 

apresentarem reclamações sobre possíveis irregularidades relacionadas à 

finalidade da correição, devendo fazê-las por escrito, mediante protocolo 

ou termo de reclimação, durante, o horário de expediente (das 12 às 19 

horas — horário de Mato Grosso).

Art. 6° - Encaminhem-se cópias desta Portaria à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como à Promotoria de 

Justiça, à Defensoria Pública, à Delegacia de Polícia e A Subseção da 

Ordem dos Advogados.

Art. 7º - Proceda-se à fixação de cópia desta Portaria em lugar de 

costume e acesso ao público.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 31 de julho de 

2018

Elmo Lamoia de Moraes

 Juiz substituto

 

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 154752 Nr: 10263-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, SEBASTIAO XISTO DO 

CARMO, Fabio Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Erlando Rodrigues da Silva - OAB:OAB/MT21777, MARCO AURELIO 

FERNANDES RIBEIRO - OAB:217878/MT

 Visto.

Por motivos de foro íntimo, declaro a minha suspeição para atuar no 

presente feito, na forma do disposto no artigo 254 do Código de Processo 

Penal.

Anote-se e encaminhem-se os autos ao substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34411 Nr: 1857-55.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimar Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Mundim Oliveira 

- OAB:22817/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para que apresente 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135365 Nr: 1626-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento, Wyldo 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, Raquel Marcondes e Melo - OAB:14214, Rodrigo 

Schwab Mattozo - OAB:MT-5.849

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para análise das preliminares 

suscitadas pela defesa do acusado Donizete em sede de resposta à 

acusação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131910 Nr: 128-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Gomes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:14866/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o Ministério Público pugnou pela permanência do 

armamento apreendido nos autos até o julgamento perante a Sessão 

Plenária do Júri, DETERMINO seja comunicada a direção do foro para tomar 

providências necessárias a fim de manter o armamento/munições 

referente a estes autos até Sessão Solene perante o Júri, posto que os 

autos se tratam de crime doloso contra a vida e o armamento/munições 

ainda interessam ao Ministério Público.

Considerando que a defesa técnica constituída pelo acusado não 

apresentou as contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo 

Ministério Público, pelo Exmo. Desembargador Relator foi determinada a 

conversão do julgamento em diligência para intimação pessoal do acusado 

para constituir novo advogado, no prazo de 10 dias.

O acusado foi intimado pessoalmente mediante carta precatória expedida 

para a Comarca de Vilhena/RO, e decorreu o prazo legal sem que 

constituísse novo advogado, consoante certidão do Gestor Judicial.

Assim, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para 

apresentar as contrarrazões ao recurso em sentido estrito e, após, o 

retorno dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça para processamento e 

julgamento do recurso.

Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63891 Nr: 4230-83.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jo Marcos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido, que 

o não cumprimento das condições acima poderá acarretar na regressão 

de seu regime de cumprimento de pena para o fechado. II. Expeça-se 

Ofício ao comando da PM e Policia Civil dando ciência da presente decisão 

para que auxiliem na fiscalização do cumprimento das condições 

estabelecidas, comunicando ao juízo eventual descumprimento. III. 

Esclarecido acerca das condições supra, saem os presentes intimados. 

IV. Elabore-se o cálculo atualizado da pena, remetendo-o após ao 

Ministério Público e ao defensor do reeducando para a devida 

manifestação. V. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação e 

envio do cálculo para o reeducando. VI. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 600-48.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Tuneca Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões ao recurso em sentido estrito, após, conclusos para 

eventual juízo de retratação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 43212 Nr: 5466-12.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Amaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Trata-se de processo de execução da pena de ANTONIO AMARO, 

condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) 

dias-multa.

À fl. 192, foi extinta a punibilidade do reeducando pelo cumprimento 

integral da pena, sendo posteriormente acostado aos autos pedido de 

parcelamento da pena de multa (fls. 194/195), com parecer favorável do 

Ministério Público (fl. 208.

É o necessário. Fundamento e decido..

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, o recuperando não possui 

condições financeiras de efetuar o pagamento da pena de multa que lhe 

foi imposta em uma única parcela, razão pela qual, DEFIRO o pedido de 

parcelamento formulado, devendo o reeducando efetuar o pagamento de 

R$ 3.752,24 (três mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), parcelados em 40 (quarenta) vezes, sendo o valor mensal da 

parcela de R$ 93, 80 (noventa e três reais e oitenta centavos), com 

vencimento/pagamento até dia 20 (vinte) de cada mês.

O valor para pagamento da primeira parcela iniciará no dia 20/08/2018.

Oficie-se o Cartório Distribuidor/Contadoria comunicando o teor desta 

decisão.

 Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161783 Nr: 1212-10.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Caetano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos, etc.

1- Tratando-se de condenação a pena restritiva de direitos, esta não está 

sujeita à execução provisória, na esteira do entendimento dos Tribunais 

Superiores, razão pela qual a pretensão executória da pena não surge a 

partir do trânsito em julgado para a acusação, mas sim a partir do trânsito 

em julgado para todas as partes, pois é quando a reprimenda se torna 

definitiva e finalmente é possível sua execução.

No caso em comento, o acórdão condenatório transitou em julgado em 

26/04/2017, razão pela qual a prescrição somente iria se operar em 

26/04/2020.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA e determino o 

prosseguimento da execução da pena.

2- ACOLHO a justificativa do recuperando para a ausência na audiência 

admonitória anterior e designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 

às 13h00min, para estabelecer as condições para estabelecer a pena 

restritiva de direitos a que foi condenado o recuperando.

3- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168664 Nr: 4432-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINHO SURUBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333/MT

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152477 Nr: 9184-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Vieira Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para análise das preliminares 

suscitadas pela defesa em sede de resposta à acusação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 122658 Nr: 4692-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Antonio da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 Vistos, etc.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 22/10/2018, 

às 15h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105379 Nr: 4304-98.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Flavio Pereira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão retro, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA e designo 

audiência de instrução em continuação para o dia 17/10/2018, às 

13h00min, para oitiva da testemunha Edmilson Ferreira Nascimento.

Intimem-se a testemunha, MP e Defesa.

Facultativa a presença do acusado, que já foi interrogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155462 Nr: 10596-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moraes Aranha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/O, Liomar Santos de Almeida - OAB:MT 21001O
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 Vistos, etc.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/2018, 

às 14h45min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135537 Nr: 1698-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Cesar Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05/11/2018, 

às 16h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 121930 Nr: 4464-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BOTELHO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 19/10/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98716 Nr: 1534-35.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 Vistos, etc.

Depreende-se dos autos que já foi ouvida a testemunha PM Moacir Pereira 

da Silva; que o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Rayara Souza 

Andrade; e que a defesa foi intimada para informar o endereço atualizado 

do acusado para intimação para interrogatório, sob pena de revelia, 

quedando-se inerte.

Ante o exposto, decreto a revelia do acusado.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha remanescente 

PM Lídio Leonardo Gomes da Silva Rodrigues, no dia 22/10/2018 às 

13h00min.

Requisite-se a testemunha.

Intimem-se MP e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161786 Nr: 1214-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Pará.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT4552

 Vistos, etc.

Designo audiência para interrogatório do acusado no dia 22/08/2018, às 

16h30min.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intimem-se réu, MP e Defesa constituída.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168548 Nr: 4374-13.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Cezar Cassiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304/MT.

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-32.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKY DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 
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lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000894-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente do inteiro teor da sentença: "Considerando 

que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para 

processar execução fiscal, sendo certo que a demanda ajuizada que visa 

a anulação de lançamento tributário e/ou desconstituição de cre´dito 

tributário está intrinsecamente ligada a eventual execução fiscal, assim 

sendo, visando evitar decisões contraditórias, entendo pela conexão da 

presente demanda com eventual execução fiscal, razão pela qual JULGO 

EXTINTO o presente feito, em razão da incompetência da Fazenda Pública 

para presente demanda. PRI. Arquivem-se."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000297-38.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINO PEDROSO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, CUMPRA-SE a sentença retro. Expeça-se o 

necessário. Poxoréu/MT, 06 de julho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000318-14.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IONES MARIA SANGALLI ABI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Trata-se de ação previdenciária ajuizada 

por IONES MARIA SANGALLI ABI em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Pois 

bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender 

aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque a parte 

requerente sequer traz aos autos fatura de energia em nome de pessoa 

diversa e constando endereço no Município de Primavera do Leste/MT 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Não bastasse, exsurge-se a inexistência do instrumento de 

mandato, existindo vício de representação processual, além da declaração 

de hipossuficiência, sequer comprovando minimamente a alegada 

hipossuficiência. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do 

art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da 

mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos: (a) documentos comprobatórios da 

parca condição econômico-financeira, sob pena de indeferimento da 

gratuidade de justiça; (b) comprovante idôneo de residência em nome 

próprio e procuração ad judicia, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 13 de julho de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000317-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR ARALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGON JOSE THIMMIG (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Trata-se de ação de usucapião ajuizada 

por WILMAR ARALDI em face do ESPÓLIO DE EGON JOSÉ THIMMIG, já 

qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos necessários, RECEBO a 

inicial. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novo Código de Processo Civil, e com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse do réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344). Ainda, em respeito à Lei de Registros Públicos (LRP), 

CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes e, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos com as 

mesmas advertências acima declinadas. INTIMEM-SE, ademais, pela via 

postal, os Representantes Municipal, Estadual e da União para que 

manifestem eventual interesse, remetendo-lhes cópias dos documentos 

apresentados na inicial. Ciência, por cautela, ao Ministério Público 

Estadual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 13 

de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000335-50.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALO PEREIRA DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, A parte exequente comprovou nos autos 

apenas o recolhimento dos emolumentos diligenciais. Destarte, INTIME-SE o 

banco credor para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial. Expeça-se o 

necessário. Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000345-94.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR APARECIDO CATELANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Cite-se o executado para, no prazo de 03 

(três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 

do NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento no 

prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimar, na mesma oportunidade, os executados. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos 

executados e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000320-81.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, A parte autora comprovou nos autos 

apenas o recolhimento dos emolumentos diligenciais. Destarte, INTIME-SE o 

requerente para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial. Expeça-se o 

necessário. Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71817 Nr: 1498-53.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelhio Nolasco de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código: 71817

DECISÃO

VISTO,

 Tendo em vista a mudança de endereço do réu JUCELHIO NOLASCO DE 

ARAÚJO, sem a devida comunicação ao juízo conforme se depreende da 

certidão de fl. 83, DECRETO A REVELIA de JUCELHIO NOLASCO DE 

ARAÚJO, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Outrossim, DECLARO encerrada a instrução processual, tendo em vista a 

oitiva de todas as testemunhas arroladas.

Após, vistas ao Ministério Público e após a Defesa, para apresentação de 

memorias finais no prazo de 05 (cinco) dias de acordo com o artigo 403 

§3º do Código de Processo Penal.

 Por fim, considerando que a Defensoria Pública deixou de atuar neste 

Juízo, desde o 01/09/2017, através da Portaria 779/DPG/2017, NOMEIO 

o(a) advogado(a), Dr.(a) Oscar Alves da Silva Junior – OAB/MT – 18.917, 

como Defensor(a) Dativo(a) do acusado.

Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 04 (quatro) URH.

 Em seguida, INTIME-O(A) para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 30 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69606 Nr: 236-68.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliphi Shangi de Souza, Robert Herycles 

Sabino Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:20982/O

 Processo n.º 236-68.2016.811.0014 Código 69606

DECISÃO

VISTO,

Extrai-se do petitório de fl. 269 requerimento de renúncia/declínio do 

patrono nomeado.

Posto isto, REVOGO a decisão de fl. 269 e, NOMEIO o(a) advogado(a), Dr.

(a) LUCIMARA XAVIER ALVES – OAB/MT 19.928, como Defensor(a) 

Dativo(a) do acusado ROBERT HERYCLES SABINO AZEVEDO.

Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 04 URH.

Em seguida, INTIME-O(A) para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 30 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77747 Nr: 17-84.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antônio Paim -Prefeito Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão do feito, na forma postulada à fl. 278.

Transcorrido o prazo de 06 (seis) meses, VISTAS ao Ministério Público 

Estadual para promover o regular processamento do feito, no prazo legal, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 30 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71570 Nr: 1364-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Elias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Código: 71570

VISTO,

Considerando que a manifestação de fl. 59, em que o réu manifesta não 

se opor ao laudo pericial de fls. 29/30, DETERMINO a secretaria que seja 

cumprida a decisão de fls. 53/54.

Ademais, INTIME-SE o causídico do acusado para que a apresente a 

resposta acusação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 30 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75519 Nr: 1271-29.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: João Paulo Vicente Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Dias Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STÉFANY CRISTINA DA SILVA 
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- OAB:6019

 VISTO,

 Defiro o pedido ministerial de fl. 70.

INTIME-SE pessoalmente o querelante para que apresente no prazo de 05 

( cinco) dias, documento hábil que comprove o acordo realizado entre as 

partes.

Após voltem-me, os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu – MT, 30 de Julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63934 Nr: 510-03.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Jorge de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado JONATHAN JORGE DE BRITO, qualificado nos 

autos, como incurso no crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03.DA 

DOSIMETRIA DA PENAAnalisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto 

que a culpabilidade é normal a espécie; não há registro de antecedentes; 

sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova 

em contrário; o motivo do crime encontra-se relatado nos autos, nada 

tendo a se valorar; quanto as circunstâncias do fato são próprias do 

delito; as consequências do crime em nada desfavorecem a ré.A pena 

prevista para o crime em tela é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa.Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo 

como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da 

pena-base em 02 (anos) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Concorre 

a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, 

III, d, do Código Penal, com efeito, considerando que a pena já se encontra 

fixada em seu mínimo legal deixo de atenuá-la em observância a Súmula 

231 do STJ.Inexistem agravantes a serem consideradas.Inexistem causas 

de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.Desta forma, 

TORNO DEFINITIVA a pena do acusado JONATHAN JORGE DE BRITO em 

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64873 Nr: 1187-33.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLBSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Código 64873

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 159.

Assim, DETERMINO seja expedido alvará de levantamento, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ, mediante transferência 

para a conta informada à fl. 159.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74965 Nr: 1035-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ).Deste modo, EXPEÇA-SE a certidão para fins de protesto, ao cartório 

competente da praça onde reside o executado, apenas não contando com 

autorização ou aquiescência do juízo para tal mister, dada a 

desnecessidade da medida para a busca de exigibilidade do crédito 

pendente.Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo legal, promover os 

atos necessários ao andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Intimem-se.Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71570 Nr: 1364-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Elias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Processo nº 1364-26.2016.811.0014 (Código nº 71570)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Sérgio Elias da Silva

Vistos

Preenchidos os requisitos legais (CPP, art.41), havendo prova da 

materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, recebo a denúncia 

de fls.05/06, na forma em que foi posta em Juízo.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Consigne a advertência de que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 

defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) 

dias.

Requisite-se folha de antecedentes junto ao Instituto de Identificação de 

Mato Grosso e Instituto Nacional de Identificação.

Procedam-se as comunicações e requisições pertinentes, nos termos do 

item 7.5.1, IV, da CNGC.

Defiro o requerimento ministerial (fls.37/38), exceto a exigência de 

justificativa explícita quanto ao rol de testemunhas, ressalvada a aplicação 

oportuna do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 14 de outubro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66702 Nr: 499-37.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demésio Maia, Espólio de Thereza Fontana Maia, Fátima 

Maia Momo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Torquarto Paredes Sobrinho, Maria 

Tereza Maia Torquerto Paredes, José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Baldani - 

OAB:SP-33.788, Ademar Fernando Baldani - OAB:SP-141.254, 

Dionisio Aparecido Terçarioli - OAB:SP-124.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SAVELLI ALONSO 

MANFIO - OAB:SP/201.655, Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Fabiano de Almeida - OAB:SP/139.962, Gerson José 

Beneli - OAB:SP/86.749, Spergio Augusto Frederico - OAB:SP/80249, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para recolher as custas 

referente ao preparo da carta precatória para inquirição de testemunhas, 

Valdecior José e José Orlei a serem ouvidas no Juízo de Primavera do 

Leste/MT

Salustiano Cândido Pereira Filho
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Auxiloiar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61192 Nr: 881-35.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândido Kubstheck da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Recurso - OAB:SP/ 

21.585, Jack Izumi Okada - OAB:SP/ 90.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o decurso do prazo da suspensão.

Após, intime-se a parte autora/exequente para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61192 Nr: 881-35.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândido Kubstheck da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Recurso - OAB:SP/ 

21.585, Jack Izumi Okada - OAB:SP/ 90.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada estará em usufruto de férias 

regulamentares no período de 20/03/2017 a 18/04/2017, não havendo 

tempo suficiente para análise deste feito, não obstante as incessantes 

tarefas no âmbito desta Vara, retornem os autos ao Cartório, sendo que, 

decorrido o referido período, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 1386-89.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleni Maciel de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Processo nº 1386-89.2013.811.0014 (Código: 63212)

VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por MARLENI 

MACIEL DE ARAÚJO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório de fl. 228-v referente 

ao cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 266 Nr: 68-14.1989.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amplo Comércio e Representações Ltda., 

Lindberg Ribeiro Nunes Rocha, Atílio Fioravente Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cruz Moreira - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360, João Batista Cavalcante da Silva - OAB:MT- 

3.448

 Processo nº. 68-14.1989.811.0014 (Código: 266)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 368 e, deste modo, DETERMINO o devido 

cumprimento do mandado de avaliação, independentemente do 

recolhimento da diligência.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 199 Nr: 9-65.1985.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amplo Comércio e Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232

 Processo nº 9-65.1985.811.811.0014 (Código: 199)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna seja realizada penhora online, via sistema Bacenjud, nos ativos 

financeiros pertencentes à executada AMPLO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA e, também, nas contas dos co-responsáveis 

NEWTON PINTO LOPES e SANDRA HELOISA PEREIRA LOPES até o limite 

da CDA atualizada, sendo o valor de R$ 56.273,10 (cinquenta e seis mil 

duzentos e setenta e três reais e dez centavos). Subsidiariamente, requer 

a busca de veículos junto ao sistema RENAJUD. (fls. 349/353)

De início, PROCEDA-SE A SECRETARIA o devido cumprimento do 

despacho de fl. 307, com urgência, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que o pedido retro não 

comporta deferimento, vez que não há comprovação nos autos da 

ocorrência das causas previstas no artigo 50 do NCPC, pois, pelo exame 

do referido dispositivo legal, nota-se que somente será adotada a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, nos casos de (I) desvio de 

finalidade; ou (II) confusão patrimonial.

Neste sentido:

Artigo 50, NCPC: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, 

pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 

quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica".

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido retro.

 No mais, INTIME-SE a parte autora, para, em 05 (cinco) dias, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Por fim, DETERMINO a baixa do feito condizente a Meta 02, vez que se 

trata de Execução Fiscal.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70485 Nr: 723-38.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ilton dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, 

por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da 

justiça.Feitas às anotações necessárias e comunicações necessárias, 

dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas as 

formalidades legais. Deve-se ressaltar, por fim, que esta sentença não faz 

coisa julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo dos 

menores.INTIMEM-SE.CIENCIA ao Parquet.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61811 Nr: 100-76.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Ribeiro Vilela-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 Processo nº 100-76.2013.811.0014 (Código 61811)

VISTO,

Analisando os autos, verifica-se que houve o parcelamento do débito, 

razão pela qual, DEFIRO o pedido de fl. 160 e, consequentemente, 

DETERMINO a suspensão do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Por fim, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72746 Nr: 2022-50.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2022-50.2016.811.0014 (Código: 72746)

VISTO,

Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em que, devidamente citado por 

edital, o executado, por meio de advogado nomeado, apresentou 

impugnação a execução de pensão alimentícia, requerendo total 

improcedência do presente pedido, bem como, o benefício da gratuidade 

de Justiça.

Pois bem.

Em análise detida quanto à justificativa apresentada pela parte executada, 

não se vislumbra causas que impliquem na extinção da execução 

intentada, haja vista que o título executado, trata de cumprimento de 

sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação, de pagar quantia 

certa.

Diante de tais considerações, REJEITO a impugnação apresentada pelo 

executado.

Prosseguindo, em relação ao pedido ministerial de fl. 47, verifica-se que, 

não há a devida qualificação da parte executada, faltando o CPF do 

mesmo, vez que tal deficiência impossibilita a realização da penhora via 

sistema BACENJUD, bem como, o protesto do título judicial.

Ademais, assinalo ainda que, a nomeação de bens passíveis à penhora é 

faculdade da parte e, deste modo, INDEFIRO o pedido para nomeação dos 

bens, devendo tão somente ser determinado pelo juízo quando 

comprovado o esgotamento de todas as diligências pela parte autora.

Por fim, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, tornem os autos conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61437 Nr: 1124-76.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Batista Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivia Maria Lima Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 22.248

 Processo nº 1124-76.2012.811.0014 (Código 61437)

VISTO,

 INTIME-SE, pessoalmente, a advogada NÍVIA MARIA LIMA RODRIGUES – 

OAB/MT 22.248, para que este manifeste nos autos, no prazo de 03 (três) 

dias, acerca de sua nomeação, conforme decisão de fl. 52, sob pena de 

revogação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29381 Nr: 186-18.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Eusebio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Real S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:MT 21.150-A

 Processo nº. 186-18.2011.811.0014 (Código. 29381)

VISTO,

Extrai-se do parecer de fl. 154 requerimento de renúncia/declínio do 

patrono nomeado ao exequente.

Posto isto, REVOGO a decisão de fl. 153 e, deste modo, NOMEIO a 

advogada MARIZA RESPLANDES - OAB/MT 25.356/O, como dativa do 

exequente, devendo esta ser intimada para, em 05 (cinco) dias, declinar 

nos autos se aceita a honrosa nomeação.

 Por conseguinte, aceitando o encargo, ficam desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, o valor de 09 (nove) URH.

No mais, CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias, para que a dativa nomeada 

apresente contrarrazões à apelação, conforme juntada às fls. 138/147.

INTIME-SE, pessoalmente, a advogada nomeada.

Por fim, apresentada as contrarrazões, REMETAM-SE os autos à Egrégia 

Turma Recursal para exame do recurso, com nossas homenagens, 

contudo, em caso da advogada renunciar/declinar a nomeação, tornem os 

autos conclusos para as deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23686 Nr: 1005-91.2007.811.0014
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Gilberto dos Santos, Antonio Gilberto 

dos Santos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 Processo nº 1005-91.2007.811.0014 (Código 23686)

VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão do processo, conforme requerido à fl. 

137.

Por conseguinte, AGUARDEM-SE os autos na secretaria pelo período de 

90 (noventa) dias, após, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual para 

requerer o que entender de direito no prazo legal de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60225 Nr: 1457-62.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 Processo nº 457-62.2011.811.0014 (Código: 60225)

VISTO,

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por GONÇALINA 

MARIA DE ALMEIDA, em face de MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Desta feita, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito que totaliza o valor de R$ 15.530,65 

(quinze mil quinhentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), 

conforme cálculo atualizado de fl. 331, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, bem como honorários advocatícios a 

serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT 24 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70034 Nr: 464-43.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Venceslau Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, representado pelo 

Procurador Patryck de Araújo Ayala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 464-43.2016.811.0014 (Código 70034)

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por FLÁVIA VENCESLAU 

GOMES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que a presente execução fora totalmente 

adimplida, tendo em vista que fora expedido o devido alvará em favor da 

parte exequente, conforme certidão de fl. 89.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução fiscal, de tal sorte resta à extinção 

do feito pelo adimplemento integral da dívida.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento total da dívida.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26457 Nr: 435-37.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSL, MPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Processo nº 435-37.2009.811.0014 (Código 26457)

VISTO,

De início, verifica-se que os autos encontravam-se suspensos para que 

fosse realizado o devido pagamento da dívida alimentícia, conforme 

acordado à fl. 119, ademais, decorrido o prazo e, não havendo 

comprovação do devido pagamento, a parte exequente pugnou às fls. 

137/141 pela decretação da prisão cível do executado, alegando que o 

mesmo não cumpriu com a obrigação a ele imposta.

Entretanto, antes de decretar-se a prisão do executado, é necessário 

intimá-lo para que, em 03 (três) dias, pague o débito, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a 

comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo de 01(um) a 

03(três) meses, bem como o protesto do pronunciamento judicial, 

aplicando-se, no que couber, as disposições do art. 517 do NCPC, 

inteligência do art. 528, §1º, NCPC.

Deste modo, INTIME-SE o executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 725 Nr: 200-27.1996.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Celestino das Neves, Valério Ramos 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Processo nº 200-27.1996.811.0014 (Código 725)

VISTO,

 CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos embargos de declaração, juntado 
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aos autos.

Ainda, ATENTE-SE A SECRETARIA para o desempenho do mister que lhe é 

inerente, a fim de evitar conclusões desnecessárias e morosidade 

processual.

Por fim, PROCEDA-SE a retirada da tarja de processo meta 02, vez que, 

em consulta ao sistema Apolo, constatei que o mesmo não se encontra 

cadastrado como meta.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63391 Nr: 72-74.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Sousa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº 72-74.2014.811.0014 (Código 63391)

VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por IZAIAS 

SOUSA DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada, nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-34.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuida-se de ação de aposentadoria por idade 

rural, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GERSON FRANCISCO 

DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), ambos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta o requerente 

que é segurado especial e, por tal razão, faz jus ao recebimento do 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, requerendo, 

assim, seja concedida a tutela de urgência para determinar à autarquia ré 

a imediata implantação do benefício. Com a exordial vieram cópia dos 

documentos pessoais e documentos juntados com vistas a suprir a 

necessidade de indícios materiais da alegada qualidade de rurícola. Pois 

bem. De início, cumpre registrar que se afigura perfeitamente admissível, 

sobretudo nas causas que versem a respeito de benefício previdenciário, 

a concessão da tutela de urgência, desde que restem configurados os 

requisitos elencados pelo art. 300 do NCPC, porquanto se está a cuidar de 

verba de natureza essencialmente alimentar. É que a regra inserta na Lei 

nº 9.494/97 não é de cunho absoluto, devendo ser mitigada à luz das 

circunstâncias que envolvem o caso concreto (Precedente STJ: AgRg no 

Ag 1230687/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

06.12.2011). Contudo, é imprescindível a demonstração, de plano, dos 

requisitos necessários para o deferimento. No caso dos autos, a tutela de 

urgência requestada possui caráter antecipatório. Ora, é cediço que o 

instituto da tutela de urgência antecipada visa adiantar os efeitos da 

sentença, entregando a parte autora à própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que através dela a parte requerente não pretende simplesmente evitar 

os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. Ocorre que, da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. E o primeiro argumento a dar suporte a tal assertiva é o 

fato de que para a concessão da aposentadoria por idade rural, 

necessário que a parte requerente comprove o pleno exercício do labor 

como rurícola mediante prova documental corroborada por prova 

testemunhal. Por conseguinte, a ausência de tal requisito, por si só, 

demonstra a inexistência do fumus boni iuris. Na mesma toada, a autora 

não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença do periculum in 

mora, uma vez que os argumentos dispensados são meramente 

genéricos, não estando instruídos com quaisquer documentos que os 

convirjam. Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento 

processual, aferir que a parte autora realmente faz jus ao benefício 

pleiteado junto ao INSS, e, por tal razão, a presença da probabilidade do 

direito e do dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. No mais, uma vez 

que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, 

§4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do 

NCPC para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e 

arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000314-74.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuida-se de ação de aposentadoria por idade 

rural, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA ELIZABETE 

DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta a requerente que é 

segurada especial e, por tal razão, faz jus ao recebimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, requerendo, assim, seja 

concedida a tutela de urgência para determinar à autarquia ré a imediata 

implantação do benefício. Com a exordial vieram cópia dos documentos 

pessoais e documentos juntados com vistas a suprir a necessidade de 

indícios materiais da alegada qualidade de rurícola. Pois bem. De início, 

cumpre registrar que se afigura perfeitamente admissível, sobretudo nas 

causas que versem a respeito de benefício previdenciário, a concessão 

da tutela de urgência, desde que restem configurados os requisitos 

elencados pelo art. 300 do NCPC, porquanto se está a cuidar de verba de 

natureza essencialmente alimentar. É que a regra inserta na Lei nº 

9.494/97 não é de cunho absoluto, devendo ser mitigada à luz das 

circunstâncias que envolvem o caso concreto (Precedente STJ: AgRg no 

Ag 1230687/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

06.12.2011). Contudo, é imprescindível a demonstração, de plano, dos 

requisitos necessários para o deferimento. No caso dos autos, a tutela de 

urgência requestada possui caráter antecipatório. Ora, é cediço que o 

instituto da tutela de urgência antecipada visa adiantar os efeitos da 
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sentença, entregando a parte autora à própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que através dela a parte requerente não pretende simplesmente evitar 

os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. Ocorre que, da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. E o primeiro argumento a dar suporte a tal assertiva é o 

fato de que para a concessão da aposentadoria por idade rural, 

necessário que a parte requerente comprove o pleno exercício do labor 

como rurícola mediante prova documental corroborada por prova 

testemunhal. Por conseguinte, a ausência de tal requisito, por si só, 

demonstra a inexistência do fumus boni iuris. Na mesma toada, a autora 

não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença do periculum in 

mora, uma vez que os argumentos dispensados são meramente 

genéricos, não estando instruídos com quaisquer documentos que os 

convirjam. Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento 

processual, aferir que a parte autora realmente faz jus ao benefício 

pleiteado junto ao INSS, e, por tal razão, a presença da probabilidade do 

direito e do dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. No mais, uma vez 

que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, 

§4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do 

NCPC para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e 

arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 09 de julho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-33.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PEREIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuida-se de ação de aposentadoria por idade 

rural, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ISAIAS PEREIRA 

RAMOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta o requerente que é 

segurado especial e, por tal razão, faz jus ao recebimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, requerendo, assim, seja 

concedida a tutela de urgência para determinar à autarquia ré a imediata 

implantação do benefício. Com a exordial vieram cópia dos documentos 

pessoais e documentos juntados com vistas a suprir a necessidade de 

indícios materiais da alegada qualidade de rurícola. Pois bem. De início, 

cumpre registrar que se afigura perfeitamente admissível, sobretudo nas 

causas que versem a respeito de benefício previdenciário, a concessão 

da tutela de urgência, desde que restem configurados os requisitos 

elencados pelo art. 300 do NCPC, porquanto se está a cuidar de verba de 

natureza essencialmente alimentar. É que a regra inserta na Lei nº 

9.494/97 não é de cunho absoluto, devendo ser mitigada à luz das 

circunstâncias que envolvem o caso concreto (Precedente STJ: AgRg no 

Ag 1230687/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

06.12.2011). Contudo, é imprescindível a demonstração, de plano, dos 

requisitos necessários para o deferimento. No caso dos autos, a tutela de 

urgência requestada possui caráter antecipatório. Ora, é cediço que o 

instituto da tutela de urgência antecipada visa adiantar os efeitos da 

sentença, entregando a parte autora à própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que através dela a parte requerente não pretende simplesmente evitar 

os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. Ocorre que, da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. E o primeiro argumento a dar suporte a tal assertiva é o 

fato de que para a concessão da aposentadoria por idade rural, 

necessário que a parte requerente comprove o pleno exercício do labor 

como rurícola mediante prova documental corroborada por prova 

testemunhal. Por conseguinte, a ausência de tal requisito, por si só, 

demonstra a inexistência do fumus boni iuris. Na mesma toada, a autora 

não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença do periculum in 

mora, uma vez que os argumentos dispensados são meramente 

genéricos, não estando instruídos com quaisquer documentos que os 

convirjam. Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento 

processual, aferir que a parte autora realmente faz jus ao benefício 

pleiteado junto ao INSS, e, por tal razão, a presença da probabilidade do 

direito e do dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. No mais, uma vez 

que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, 

§4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do 

NCPC para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e 

arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-54.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA LAIANNY DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo nº 1000380-54.2018.8.11.0014 VISTO, 

Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer c/c consignação em 

pagamento e perdas e danos ajuizada por LAYSA LAIANNY DE OLIVEIRA 

COSTA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA., já qualificados nos autos. 

Em apertada síntese, narra a autora que é aluna da instituição de ensino 

requerida, sendo que quando de seu ingresso lhe foi oportunizado o 

pagamento das mensalidades em valor equivalente a 10% (dez por cento) 

da mensalidade à época de cada pagamento até o final do curso, porém, 

transcorrido um (01) ano, a requerida não mais aceitou tal condição, 

impondo à autora o adimplemento total da mensalidade para que a própria 

continuasse matriculada. Nesse sentido, pugna pela concessão da tutela 

de urgência para autorizar a consignação em pagamento do valor 

equivalente a 10% (dez por cento) da mensalidade atual, determinando, 

por conseguinte, a regularização da situação acadêmica da demandante, 

permitindo-lhe a regular matrícula e prosseguimento do curso superior. I – 

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a 

Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é 

a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência 

e cópia da CTPS da autora, documentos hábeis à concessão do benefício 

pleiteado, motivo pelo qual DEFIRO a gratuidade de justiça. II – DA TUTELA 

DE URGÊNCIA. De elementar conhecimento que para a concessão da 

tutela de urgência faz imprescindível a demonstração dos requisitos 

exigidos para tal desiderato, ou seja, a probabilidade do direito invocado e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300). 

Na espécie, em que pese se denote a partir do narrado pela autora o 

periculum in mora, inexiste comprovação da fumus boni iuris, de modo que 

incabível a concessão da medida de urgência vindicada. Com efeito, em 

análise perfunctória do caderno processual, especificamente do contrato 

que instrui a inicial, verifica-se que o acordado entre as partes teria 

vigência em relação aos dois (02) semestres do ano de 2015, nada 

mencionando quando à prorrogação da avença. Por pertinente: “Cláusula 

1ª – O presente Contrato de Parcelamento tem como objeto o parcelamento 

da semestralidade escolar devida pelo ALUNO à IES relativamente aos 2 

(dois) primeiros semestres do curso descrito no preâmbulo, 

correspondente ao 1º e 2º semestre letivo de 2015. Parágrafo único. O 
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parcelamento previsto neste Contrato de Parcelamento não desobriga o 

ALUNO de cumprir o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

celebrado com a IES. Cláusula 2ª – O valor da semestralidade escolar 

correspondente ao 1º e 2º semestre letivo de 2015 será parcelado pelo 

ALUNO, sem juros sob as parcelas vincendas (a vencer), nas condições 

previstas abaixo. (...)”. (sem grifos no original) Nessa perspectiva, não 

havendo qualquer previsão de prorrogação do parcelamento e sendo o 

contrato claro em relação ao período de sua abrangência, não há como 

obrigar a instituição demandada a aceitar o dito parcelamento, na forma 

postulada pela autora. Destarte, não comprovada a existência da 

totalidade dos pressupostos do art. 300, do NCPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência requestada nos autos. III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

No que tange à inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação 

entre as partes possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode 

inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o 

consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras 

ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do 

CDC. Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes. IV – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de 

desinteresse consignada pela parte demandante não surte efeito até que 

a parte requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 30 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000310-37.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALO PEREIRA DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuida-se de ação monitória, ajuizada por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de DORVALO PEREIRA DE FARIAS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Pois bem. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque, após minudente análise dos autos, 

exsurge-se que malgrado não haver requerimento de gratuidade de justiça 

e, quiçá, documentos que, porventura, atestassem eventual 

hipossuficiência do autor, não se vislumbra, também, comprovante de 

recolhimento das custas e despesas de distribuição. Soma-se que o 

sistema PJe não encontrou qualquer guia emitida vinculada aos presentes 

autos. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais de 

preparo, sob pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da 

inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 09 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24972 Nr: 274-61.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Shandro Queiroz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arine Beatrice Meira Vilela e Silva, Espólio de 

Aristino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, Hitler Pullig Filho - OAB:11529

 Código 24972

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por ALEX SHANDRO 

QUEIROZ OLIVEIRA, em face de ARINE BEATRICE MEIRA VILELA E SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O exequente no petitório de fls. 219/221, requer a intimação por meio do 

aplicativo whatsapp da parte executada.

Pois bem.

INDEFIRO o pedido do exequente de fls. 219/221, pois entendo que o meio 

adotado para realização do ato de intimação não se encontra com o 

devido respaldo legal, o que carece de segurança jurídica para o ato.

Consequentemente, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo legal, 

promova os atos necessários ao andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 30 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78275 Nr: 276-79.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Fedrigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Emilio Bartolomei - 

OAB:MT/12306-B

 Código: 78275

DESPACHO

VISTO,

 DEFIRO a cota ministerial de fl. 44.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE ofício à SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE – SEMA, para que informe os dados bancários do FUNDO 

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 30 de Julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-65.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY KAROLINE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000140-65.2018.8.11.0014. REQUERENTE: EMILY KAROLINE SOUSA 

SILVA REQUERIDO: BERENICE ALVES DA SILVA Vistos, Trata-se de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por EMILY KAROLINE SOUSA SILVA, em face de 

BERENICE ALVES DA SILVA, ambas devidamente qualificadas nos autos. 

Realizada audiência de conciliação (id 14329610), as partes entabularam 

acordo em que parte promovida se compromete a pagar o valor de R$ 280 

(duzentos e oitenta) reais, a parte promovente, em 05 (cinco) parcelas de 

R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), sendo a primeira parcela para o dia 

28/08/2018, e as demais na mesma data dos meses subsequentes. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 14329610, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. 

Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-53.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000199-53.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ABREU SILVA & FERREIRA 

DO AMARAL LTDA - ME, DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA 

REQUERIDO: CINTIA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS Vistos, Trata-se de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL 

LTDA, representada por DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA em face 

de CINTIA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Realizada audiência de conciliação (id 14301807), 

as partes entabularam acordo em que parte promovida se compromete a 

pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, a parte promovente, divido 

em 12 (doze) parcelas de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), 

sendo a primeira parcela para o dia 28/09/2018, e as demais na mesma 

data dos meses subsequentes. Vieram-me os autos conclusos para 

deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio 

nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado no 

evento nº 14301807, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas em 

razão da gratuidade processual. Após o trânsito em julgado e remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-83.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL LTDA - ME (REQUERENTE)

DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANNE PEREIRA DA SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000197-83.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ABREU SILVA & FERREIRA 

DO AMARAL LTDA - ME, DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA 

REQUERIDO: JOANNE PEREIRA DA SILVA CHAGAS Vistos, Trata-se de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL 

LTDA, representada por DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA em face 

de JOANE PEREIRA DA SILVA CHAGAS, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. Realizada audiência de conciliação (id 14301740), as partes 

entabularam acordo em que parte promovida se compromete a pagar o 

valor de R$ 2.071,00 (dois mil e setenta e um reais), a parte promovente, 

divido em 40 (quarenta) parcelas sendo a primeira parcela para o dia 

15/08/2018, e as demais na mesma data dos meses subsequentes. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 14301740, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. 

Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-68.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GALVAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000198-68.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ABREU SILVA & FERREIRA 

DO AMARAL LTDA - ME, DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA 

REQUERIDO: LUCIANA GALVAO DA SILVA Vistos, Trata-se de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL 

LTDA, representada por DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA em face 

de LUCIANA GALVÃO DA SILVA, ambos devidamente qualificadas nos 

autos. Realizada audiência de conciliação (id 14299498), as partes 

entabularam acordo em que parte promovida se compromete a pagar o 

valor de R$ 2.238,32 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois 

centavos), a parte promovente, divido em 22 (vinte e duas) parcelas 

sendo a primeira parcela para o dia 10/08/2018, e as demais na mesma 

data dos meses subsequentes. Vieram-me os autos conclusos para 

deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio 

nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 
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Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado no 

evento nº 14299498, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas em 

razão da gratuidade processual. Após o trânsito em julgado e remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-33.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOZIO TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000125-33.2017.8.11.0014. REQUERENTE: LUIZ CARLOS SOZIO 

TRAMPUSCH REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LUIS 

CARLOS SÓZIO TRAMPUSCH em face de ENEGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que o direitos das partes é 

disponível, e o acordo encontra-se formalmente perfeito, de modo que a 

homologação do mesmo é medida imperiosa. Diante do exposto, 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes no id 14347016, e, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de julho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10690 Nr: 27-28.2005.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMENIR CANDIDO DA SILVA, IVONE MARTA 

CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO BRAGA, JACYRA HORCESE 

BRAGA, LAZARO APARECIDO MONTANHA, VERA LUCIA DA CRUZ 

MONTANHA, IRINEU PINTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE DEITOS - 

OAB:371-B

 a) Seja oficiado o CRI de São José do Rio Claro para que este nos informe 

de forma minuciosa e pormenorizada, no prazo de 10 (dez) dias, a 

individualização perimetral e identificação de onde incide a posse dos 

requerentes, considerando as coordenadas geográficas apresentadas na 

inicial, devendo a secretaria instruir o ofício com as cópias necessárias 

(petição inicial contendo a descrição do imóvel, matrícula 6.667 do CRI de 

Diamantino, com suas certidões de interior teor e cadeia sucessória e 

matrícula 5.807 da folha 01F – livro nº 2 – Registro Geral do CRI local) e a 

descrição apresentada nas matrículas em questão. b) a realização de 

perícia na área descrita na matrícula 5.807 da folha 01F – livro nº 2 – 

Registro Geral do CRI local e, para tanto, nomeio a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Avenida Rubens de Mendonça, nº 

1856, sala 1403, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, em Cuiabá, Estado 

de Mato Grosso, telefone contato (65) 3502-7636, e-mail: 

contato@realbrasil.com.br, para realização da perícia na área objeto da 

lide, e determino, se aceitar o encargo, que apresente proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o que os honorários 

periciais deverão ser arcados pelos requerentes, sendo que 50% do valor 

deverão ser levantados pelos peritos no inicio dos trabalhos e os outros 

50% com a homologação do laudo em questão.Com a proposta de 

honorários, manifestem-se as requerentes, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

não havendo impugnação, intimem-se as partes, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem seus assistentes técnicos, como também 

apresentarem quesitos, se já não o fizeram, consoante disposto no artigo 

465, §1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.São José 

do Rio Claro, 30 de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25473 Nr: 1677-71.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12.901-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:134474 

OAB/RJ, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680-MT

 Autos 1677-71.2009.811.0033

Cód. 25473

 Vistos.

Cumpra-se o despacho proferido nos autos apenso.

São José do Rio Claro – MT, 30 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25355 Nr: 2574-02.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, HELLEN GODOY DA COSTA - OAB:10.008/MT, JOÃO 

MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:134474 OAB/RJ, JOAQUIM 

FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680-MT, RAFAEL BARUD 

CASQUEIRA PIMENTA - OAB:142.307-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12.901-MT

 Autos nº 2574-02.2009.811.0033

Cód. 25355

Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 589, reiterando-se o ofício expedido à fl. 608, 

solicitando o envio de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

São José do Rio Claro, 30 de julho de 2018.
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CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79558 Nr: 1342-37.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚBIA DE OLIVEIRA ANASTÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

O acusado, citado, ofereceu resposta à acusação, mas apenas para 

impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público. 

Entretanto, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29/11/2018, às 

14:00 horas.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54605 Nr: 450-70.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Assim sendo, ACOLHO a preliminar em questão para DECLARAR a 

PRESCRIÇÃO da nota promissória nº 002/003, com fundamento no artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil, prosseguindo a demanda 

apenas e tão somente quanto à discussão do débito apresentado na nota 

promissória nº 003/003.No que tange à exceção de incompetência, bem 

como à ausência dos requisitos formais da nota promissória, verifico que 

já foram objeto de apreciação, motivo pelo qual DECLARO o feito por 

saneado, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil.Fixo como 

pontos controvertidos: a) eventual comprovação das situações elencadas 

nos incisos I e/ou III do artigo 917, do Código de Processo Civil, ao passo 

que DETERMINO, ainda, por questão de prejudicialidade o apensamento da 

ação executiva de nº 2953-06.2010.811.0033 (Cód. 29074), aos 

presentes autos.DEFIRO a produção da prova testemunhal, bem como 

depoimento pessoal das partes, devendo estas serem intimadas 

pessoalmente.Designo o dia __/__/2018, às __:__ horas, para audiência 

de instrução e julgamento.Caso ainda não indicado, na inicial ou na 

resposta oferecida, intimem-se as partes a apresentarem em cartório, na 

forma do artigo 357, §4º e 450 do Código de Processo Civil, o rol de 

testemunhas a serem ouvidas com antecedência mínima de 15 

dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.São José do Rio 

Claro – MT, 19 de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20414 Nr: 245-51.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 15:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29319 Nr: 68-82.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE QUIRINO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 336-73.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA MARIA MENDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 15:45 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28581 Nr: 2460-29.2010.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 16:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18655 Nr: 429-41.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER MARIA BARBOSA BOEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 13:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70927 Nr: 1623-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELO SILVA - OAB:17802, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA 

BEZERRA - OAB:87670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 14:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56739 Nr: 2146-44.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DE ABREU, ISABEL 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS, MARIA HELENA DE LIMA, APRECIDO 

BATISTELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 16:15 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59183 Nr: 867-86.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TELLES DA SILVA, JOAREZ FOELLMER 

RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO PEREIRA DA SILVA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/MT, DIEGO LUIZ PASQUALLI - 

OAB:41932, EGBERTO FANTIN - OAB:35225/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSNI JOSE ZORZO - 

OAB:41933, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 15:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29571 Nr: 319-03.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTINA DE LIMA FLAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

16/08/2018, às 15:15 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000378-27.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCYR JOSE CARDOSO (EXECUTADO)

JUSIENE WALDO CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 100378-27.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. RECEBO a presente 

Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 784 do 

CPC/2015. 2. FIXO, de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor dado à causa, na forma do artigo 827 do CPC/2015, os 

quais, na hipótese de pronto pagamento do valor exequendo, serão 

reduzidos pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC/2015). 3. DEIXO de 

designar audiência preliminar de conciliação, porque inaplicável no rito do 

processo em questão. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) CITE(M)-SE o(s) executado(s), no/(s) endereço(s) 

informado(s) na inicial para que, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, pague(m) o valor exequendo, devidamente acrescido das custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem 

imediatamente penhorados e avaliados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça as cautelas 

devidas para que não sejam penhorados bens de terceiros (CPC/2015, art. 

829). Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento no 

prazo assinalado – 03 (três) dias – implicará na redução pela metade da 

verba honorária (CPC/2015, art. 827, § 1º) e que o(s) devedor(es) 

poderá(ão) pagar o valor exequendo depositando em juízo apenas 30 % 

(trinta por cento) do valor da dívida (valor principal + custas + honorários) 

e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos 

apenas de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao 

mês (CPC/2015, art. 916), observado que a opção pelo parcelamento 

implica renúncia ao direito de opor embargos (CPC/2015, art. 916, § 6º). Na 

oportunidade, destaque que, caso queiram, poderão ajuizar Embargos à 

Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915 do Código 

de Processual Civil de 2015, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (CPC/2015, art. 914); b) INEXISTINDO PAGAMENTO E HAVENDO 

PENHORA, intime(m)-se o(s) executado(s) na pessoa de seu advogado, 

ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por 
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mandado ou pelo correio (artigo 841, §§ 1º e 2 do CPC/2015), dando-lhe(s) 

ciência da penhora, com as advertências do art. 841, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015. Se o bem penhorado for imóvel, intime-se também o(s) 

cônjuge(s) do(s) executado(s), salvo se forem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do CPC/2015); c) NÃO 

ENCONTRANDO BENS PARA PENHORA, intime(m)-se o(s) devedor(es), 

via correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, indique(m) quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores, acompanhado da prova de propriedade, sob pena de sua 

omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, 

inciso V, c/c 847, § 2º, ambos do CPC/2015); d) SE NÃO ENCONTRADO(S) 

O(S) DEVEDOR(ES), com fundamento no artigo 830 do CPC/2015, 

determino que desde já proceda a arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução. Na sequência, o Oficial de Justiça deve 

proceder na forma prevista do § 1º, do art. 830 do CPC/2015. São José do 

Rio Claro, 31 de julho de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-79.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000381-79.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta do conciliador, em obediência ao 

art. 139, inciso V, do CPC. b) Designada a data da audiência, CITE-SE o 

requerido e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, sendo que a 

intimação da autora deverá ser realizada na pessoa de sua advogada, 

para comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do Código de Processo Civil e 

Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. c) 

CIENTIFIQUEM-SE as partes que deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil, bem como cientes de que o não comparecimento 

injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor 

da União ou do Estado d) Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação. e) Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá a 

requerida sair intimada para o oferecimento de contestação, no prazo 

legal, contados da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de 

Processo Civil e em caso de não apresentação certifique-se. f) Com a 

resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se o autor 

para impugnação. g) Após, voltem os autos conclusos para julgamento 

conforme o estado do processo (CPC/2015, Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X). São José do Rio Claro, 31 de julho de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000382-64.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDIR PAULO MUHL OAB - PR14573 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE SONTAG (REQUERIDO)

ERICO SONTAG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000382-64.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Carta Precatória 

Cível Deprecante: 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT Proc. de 

origem: 173-22.2006.811.0005 – Código 28694 Vistos etc. 1. Recebo a 

presente carta precatória, porque devidamente instruída nos moldes do 

artigo 260 do Código de Processo Civil. 2. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo as cópias do mandado e da contrafé, como fiéis 

reproduções dos originais. 3. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com as homenagens de estilo. São José 

do Rio Claro, 31 de julho de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe 

Lara de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-39.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

IVALDIR PAULO MUHL OAB - PR14573 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000416-39.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Carta Precatória 

Cível Deprecante: 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT Proc. de origem: 

1519-76.2004.811.0005 – Código 23447 Vistos etc. 1. Recebo a presente 

carta precatória, porque devidamente instruída nos moldes do artigo 260 

do Código de Processo Civil. 2. Cumpra-se conforme o deprecado, 

servindo as cópias do mandado e da contrafé, como fiéis reproduções 

dos originais. 3. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens de estilo. São José do Rio Claro, 

31 de julho de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza 

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71891 Nr: 2114-34.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2114-34.2017.811.0033 – Código 71891

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI-ME

PARTE REQUERIDA: VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES 

LTDA

CITANDO: Requerido(a): Vpr Brasil - Importações e Exportações Ltda, 

CNPJ: 01949639000938, brasileiro(a), Endereço: Rodovia Mt 235 Km 1,5 

Estrada Vicinal A Direita, Bairro: Rural, Cidade: São José do Rio Claro-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 99.168,60

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: (Com efeito, a empresa requerente é credora da 

requerida no valor total atualizado de R$ 99.168,60, cujos valores 
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individuais encontram especificados nos Conhecimentos de Fretes 

relacionados nos autos.

DESPACHO: Vistos etc. 1. Defiro parcialmente o pedido formulado pelo 

requerente à fl. 69/70 (busca de endereços), tão somente para efetivar 

buscas pelo Sistema Infojud, pois se verifica nos autos terem se esgotado 

todos os meios disponíveis para a localização da empresa requerida VPR 

Brasil – Importações e Exportações Ltda, conforme documentos de fls. 61 

verso, e 66 verso. 2. Tendo em vista que o endereço encontradiço na 

base de dados da Receita Federal é o já constante destes autos, em que o 

Requerido não fora citado, proceda-se a citação por edital de VPR Brasil – 

Importações e Exportações Ltda, fixando-o no átrio do fórum e publicado 

no website do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo prazo 

de 20 (vinte) dias, para integrar a relação processual, momento em que 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis contados do dia útil seguinte ao fim da dilação do edital (CPC, art. 

231, IV). 3. Esgotado o prazo de contestação, retornem os autos 

conclusos para nomeação de curador especial (CPC, art. 72, II). 4. 

Publique-se e cumpra-se.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 5 de julho de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78085 Nr: 677-21.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ GRANDO BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYNOR RENE DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar andamento ao feito, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58167 Nr: 224-31.2015.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTOMIR GONÇALVES, ANA PAULA SILVEIRA 

BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

WALDAIR SAMBUGARI, JOSÉ MARIA MARIANO, CLAUDIA RAQUEL DOS 

SANTOS SILVA, ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, que o 

processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para o 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30480 Nr: 1235-37.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77679 Nr: 509-19.2018.811.0033

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSMDO, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71180 Nr: 1798-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BINO DO NASCIMENTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51561 Nr: 736-82.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DRUZIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 180 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71795 Nr: 2083-14.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA VALE DO PIQUIRI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26532 Nr: 405-08.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO 

RAMOS, ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 
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MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Ofício n°482/2018 da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT de fls.136/138.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000388-71.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSIO SOUZA LELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDELSIO SOUZA LELIS OAB - MT15692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO APARECIDO INCENHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000388-71.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por EDELSIO SOUZA LÉLIS 

em desfavor de MÁRCIO APARECIDO INCENHA e sua esposa SUELI DOS 

ANJOS LADEIRA INCENHA, com pedido de tutela antecipada para 

reestabelecer a posse de um lote de terra rurais, com 250,8055 hectares, 

denominado Fazenda Guanaes, localizado no município de Nova Maringá – 

MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro [Id. Num 14236186]. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. A petição inicial necessita 

ser emendada. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 292, II, § § 

1º e 3º, prescreve que “O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (…) IV – na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; 

(...) § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa 

quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”. Pois bem. A 

parte autora atribuiu como valor da causa o importe de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), contudo, em consulta à inclusa Planilha Referencial de Preços 

d e  T e r r a s  n o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

[http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/incra-nos-estados/mat

o-grosso---sr-13/ppr_2015.pdf], observa-se que o valor mínimo por 

hectare de terra nua no Município de Nova Maringá – MT corresponde a R$ 

2.156,00 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais) [planilha anexo]. O valor 

da causa, portanto, deve ser corrigido para corresponder ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, 

o qual, na espécie, corresponde ao importe de R$ 540.736,65 (quinhentos 

e quarenta mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e cincos 

centavos) [250,8055 hectares x R$ 2.156,00 (dois mil, cento e cinquenta e 

seis reais) VTN/ha Mínimo], consoante área líquida do imóvel inscrita no 

Cadastro Ambiental Rural de Mato Grosso, discriminada no Id. Num 

14236186. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso trilha 

esse caminho: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - ESTIMATIVA 

DO AUTOR - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Em caso de 

demanda possessória, cuja discussão não abarca questões atinentes à 

propriedade, o valor atribuído à causa deverá ser buscado mediante 

estimativa, levando-se em conta o proveito econômico buscado pelo autor 

- a própria posse do imóvel.” (AI 7380/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015) Lado outro, constata-se que o 

demandante não indicou, na petição inicial, o domicílio ou residência da 

parte ré, limitando-se a afirmar que residem em Umuarama/PR, em 

descompasso com a regra inserta no inciso II do artigo 319 do Código de 

Processo Civil. 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) subscritor(es) 

da exordial para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emende a petição 

inicial para (i) adequar o valor da causa ao importe de R$ 540.736,65 

(quinhentos e quarenta mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e 

cincos centavos), recolhendo, na oportunidade, as custas 

complementares e (ii) informar o domicílio ou residência completo dos 

Requeridos. b) Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem 

os autos conclusos. São José do Rio Claro, 31 de julho de 2018. 

(Assinado Eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65242 Nr: 1062-18.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 41, "deixei de citar o 

executado supracitado...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65718 Nr: 1389-60.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a recolher os valores 

devidos para expedição da certidão solicitada às fls. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51083 Nr: 1351-53.2015.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIS FERNANDES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 59/60, que se 

trata de devolução de carta precatória sem o devido cumprimento por falta 

de recolhimento de custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66328 Nr: 1743-85.2018.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GMDS, JAM, LVMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Trata-se de Tutela de Urgência Antecipada Incidental, proposta por Orlindo 

de Souza Pereira em face de Jaqueline Alves Morais.

À fl. 48, o Ministério Público requereu seja deferida a guarda provisória 

das crianças ao genitor, bem como requereu a designação de audiência.

 Decido.

Informado nos autos que a criança Gabriel foi agredida por sua genitora, 

conforme demonstrado pela cópia do Boletim de Ocorrência de fls. 44/45 e 

fotografia da criança de fl. 46.

 O parquet manifestou à fl. 47, pugnando pela concessão da guarda 

provisória ao genitor e agendamento de audiência.
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Com estas considerações, DEFIRO a guarda provisória de Gabriel Morais 

de Souza e Letícia Vitória Morais de Souza ao seu genitor, Sr. Orlindo de 

Souza Pereira, sem prejuízo de posterior alteração.

Expeça-se o termo de guarda provisória.

No mais, considerando já haver duas solenidades agendadas neste feito, 

quais sejam, dia 11 de setembro no CEJUSC e dia 25 de setembro na 

Segunda Vara, MANTENHO as audiências designadas.

 Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55115 Nr: 1510-59.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÉIA BARBOSA DOS SANTOS VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216.821/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para 

comparecer na Unidade de Súde Rural, situada na Rua 32, s/nº ao Lado 

do Hospital Municipal na cidade de Santa Terezinha, no dia 7 de agosto de 

2018, às 15:00horas, para realização de Perícia médica, devendo estar 

acompanhada dos documentos pessoasis e Cartão do SUS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41200 Nr: 795-56.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DE ALMEIDA KEIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

Compulsados os autos, observo haver sido saldada a prestação 

jurisdicional proveniente da pena de multa, conforme comprovante de fls. 

114 dos autos.

Estando devidamente quitada, determino a transferência do numerário 

recolhido ao Conseg da cidade de Vila Rica/MT.

Isso posto, ante a certidão de trânsito em julgado acostada às fls. 116, 

arquivem-se os autos com baixa definitiva na distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61633 Nr: 2052-43.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17.208-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO ALBANEZE GOMES 

RIBEIRO - OAB:272.428/SP, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - 

OAB:234.412/SP, LUIZ FELIPE PINTO LIMA GRAZIANO - OAB:220932, 

MARCELO ZANATTA ESTEVAM - OAB:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerida às fls. 96/97, MANTENHO a 

Inspeção Judicial na planta do frigorífico de Vila Rica/MT, para a data já 

designada, qual seja, 02 de agosto de 2018, porém para às 13:00 horas 

(horário oficial do Mato Grosso).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica, 30 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 304-43.2002.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Julia Mangas Catarino da Fonseca 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:OAB/DF 21.242, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:MT - 1938-A, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:3076-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à executada, para que se 

manifeste acerca do auto de penhora no rosto dos autos, determinaod nos 

autos código 4884, à fl. 1.049, conforme termo de fl.669 deste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56655 Nr: 1216-78.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelir Antônio Balbinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 5.238, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que 

providencie o recolhimento da diligência de oficial de justiça, através do 

site do tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial 

de Justiça, para posterior cumprimento desta missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52785 Nr: 3177-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JAKSON SANTOS PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao patrono do denunciado para 

cientificá-lo da sentença de pronúncia de ref. 154.

"Logo, à vista da fundamentação expendida PRONUNCIO o acusado 

CLEITON JAKSON SANTOS PAIXÃO, supra qualificado, como incurso nas 

penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal 

Brasileiro determinando, via de consequência, que seja submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

Por remanescerem íntegros todos os requisitos da prisão preventiva, os 

quais utilizo como razão de decidir (fundamentação per relationem), não 

concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Intimem-se o réu, MPE e a Defesa".

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 738 de 1001



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49407 Nr: 1726-17.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEI REZENDE DA SILVAWORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para no prazo de 30 (trinta) dias providenciar o 

recolhimento das custas judiciais bem como da diligência do oficial de 

justiça, sob pena de devolução da missiva (art. 390 da CNGC).

 Alto Taquari/MT, 30 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30864 Nr: 366-23.2013.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno do Reis Moreira 

- OAB:5767, Homero Humberto Marchezan Auzani - OAB:MT6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lúcia Gomes - OAB:84.206/SP

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

manifestação de fls. 61, impulsiono os autos por certidão, com a finalidade 

intimar a parte exequente, por meio de seu defensor, para manifestar-se 

nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32719 Nr: 490-69.2014.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thairin Comércio de Som e Acessórios Ltda 

ME, Braz de Espirito Neto, Thairon Rodrigo de Espirito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:8.761-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

AR acostado aos autos às fls. 104/105, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19834 Nr: 1429-25.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helber Henrique Irgang, João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça às fls. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33068 Nr: 811-07.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Oliveira da Silva - ME, Welton Oliveira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

AR acostado aos autos às fls. 107/108, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31071 Nr: 584-51.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S.A, Banco do Brasil, 

Banco BMG S.A, Banco Rural S/A, Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Ferreira de 

Melo - OAB:103.997/MG, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440/MG, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12208-A/MT, Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:102.818/MG

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para se manifestar acerca do AR acostado às 

fls. 262, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19762 Nr: 1323-63.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Nogueira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rubens Baldan - 

OAB:13478-A/MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:288842/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para se manifestar acerca da Impugnação à 

Execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42011 Nr: 1096-92.2017.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos comprovante de recolhimento de custas uma vez que a petição 

juntada no evento de Ref.15 traz a informação do pagamento sem contudo 

juntar a guia devidamente recolhida. Alto Taquari/MT, 19 de Janeiro de 

2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18472 Nr: 379-61.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Olegário da Silva, Valdenir Pereira Neves, 

Wesley Borges de Oliveira, Vilmario Ramos de Oliveira, Alan Paes Teixeira, 

Rogerio da Silva Coimbra, Fabiano Souza Bezerra, Erilio dos Santos, 

Alexandre Borges dos Santos, Rogerio Maia de Oliveira, Jesus Cardoso 

de Almeida, Maria Elenice Alves Pereira, Julio Cesar Ferreira da Silva, 

Isaque Moraes França, Ricardo Barbosa dos Santos, Marilza Ferreira 

Caetano, Tiago Junior Araujo Cirino, Carlos Celso Pereira, Kleberson 

Jander da Silva Moraes, Erica Clarindo dos Santos, Adriano Ramos da 

Silva, Uadi Cardoso Borges, Antonio Mardonio Barbosa Vieira, Diana 

Marion

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699/MT, Adolfo Grassi de Oliveira - OAB:12.285, ARTHUR 

REZENDE WALDSCHMIDT - OAB:12624, Cairo José Ferreira - OAB:, 

Deuzânia Marques Vilela Alves - OAB:5177-B/MT, Fábio Vilela de 

Carvalho - OAB:5.175-B MT, Getulio Alves Lopes - OAB:12357/MT, 

Gustavo Gomes Garcia - OAB:13299-B/MT, Hadan F. Porfírio - 

OAB:13.715/MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, JEDINALDO 

MACENA DE MENESES - OAB:18642/GO, João Batista de Menezes - 

OAB:6943/MT, Katiussuane Ferreira de Souza - OAB:13.244-A/MT, 

katiussuane Ferreira de Souza - OAB:94140/MG, Marcos Eduardo 

Moreira Siqueri - OAB:11.733/MT, Maria Nubia Paniago Pereira - 

OAB:5.780/MT, Maximilian Jose B. Gonsalez - OAB:MT/11225-B, 

Maxuel Martins de Oliveira - OAB:21912-GO, Moisés Borges 

Rezende Júnior - OAB:5.374/MT, NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Patrícia 

Meirelles Wieczoreck - OAB:12.496/MT, Paulo Henrique Maia de 

Melo - OAB:24.134/BA, Roberto Teles Machado - OAB:10.195-MT, 

Stalyn Paniago Pereira - OAB:6115-B/MT, Teovanna Mendonça 

Sachett - OAB:8.808, Thiago Rodrigues Custodio - OAB:10.693/MT, 

Ulisses Rabaneda dos Santos - OAB:8.948-MT

 DECISÃO

Considerando a complexidade da causa e a fim de evitar futura alegação 

de nulidade, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e em seguida 

intimem-se os réus para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem nos autos 

quais testemunhas pretendem a inquirição e quais réus pretendem o 

interrogatório fora da comarca (por meio de carta precatória), devendo 

qualificá-los na petição e informar o endereço completo, sob pena de 

preclusão.

 Com a apresentação das manifestações, fica desde já deferida a 

expedição das precatórias, fixando-se o prazo de 90 (noventa) dias para 

cumprimento, com a respectiva intimação das partes.

Decorrido o prazo acima assinalado, independentemente do retorno das 

precatórias, com base no art. 222, § 2º do CPP, sobretudo por se tratar de 

processo com trâmite há quase dez anos, abra-se vista às partes para 

apresentação dos memoriais finais, obedecendo à ordem e prazo legal.

 Alto Taquari/MT, 27 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33050 Nr: 794-68.2014.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRdS, ÂGadS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON ROBERTO 

CASTANHO, para devolução dos autos nº 794-68.2014.811.0092, 

Protocolo 33050, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30447 Nr: 1299-30.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrei Tosta Ribeiro, Dejair do Nascimento 

Rodrigues, Marcelino Leobert Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234, ELI CARLA DE ALMEIDA EVANGELISTA - OAB:11763/MT, 

Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:MT/10.286

 DECISÃO

A decisão que designou a audiência de instrução e julgamento já deferiu a 

inquirição das testemunhas e dos réus que residem fora da Comarca por 

meio de Carta Precatória.

Inclusive, a precatória já foi expedida (fls. 226-227), porém, deixou de 

consignar como finalidade o interrogatório dos réus.

Assim, expeça-se ofício ao Juízo Deprecado de Alto Garças/MT, 

solicitando o aditamento da precatória expedida as fls. 226-227, a fim de 

acrescentar como finalidade o interrogatório dos réus Dejair do 

Nascimento Rodrigues e Marcelino Leobert Filho naquela Comarca.

Alto Taquari/MT, 31 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22704 Nr: 420-23.2012.811.0092

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini, Helio Carlos Doge, Fabio Carlos 

Doge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SANINI 

SCHUSTER - OAB:42.964/GO, SÉRGIO ANTONIO MARTINS - OAB:16652

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor dos 

AR´s acostados aos autos às fls. 121, impulsiono estes autos por certidão 

com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22436 Nr: 153-51.2012.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson Liberato Teschke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento., Trescinco Distribuidora de Automoveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4.265/MT, WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO 

ADVOGADOS - OAB:2.049/PR

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos às fls. 117/125, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18519 Nr: 371-84.2009.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Melo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio Vilela de Carvalho, Daubenides Silva de 

Paula Vilela, Nilza Vieira Barbosa, Alberto Prado dos Santos, Rosangela 

Alves dos Santos, Geraldo Prado de Carvalho, Elza Vilela de Carvalho, 
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Mariana Prado de Souza, Ricardo Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neide Aparecida Gazolla de 

Oliveira - OAB:167377/SP, Washington Rodrigues de Oliveira - 

OAB:21885 GO

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar e apresentar ao juízo deprecado, a documentação solicitada 

no ofício juntado aos autos às fls. 359.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20052 Nr: 199-11.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelcio Vilela de Carvalho, Daubenides Silva de Paula 

Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Melo Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Rumão de Oliveira - 

OAB:78.163/SP, José Carlos da Rocha - OAB:96.030-SP, Romildo 

Cassemiro de Souza - OAB:22568/GO, Washington Rodrigues de 

Oliveira - OAB:21885 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9.545-A

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte requerida, por 

meio de seu advogado, para proceder ao recolhimento das custas de 

distribuição da Carta Precatória expedida ou retirar a mesma em cartório 

para sua devida distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31613 Nr: 1171-73.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lúcia Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça às fls. 77/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37350 Nr: 541-12.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fênix agro-Pecus Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE JORGE THEMER - 

OAB:94253-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESTIANE ANDREIA 

ZANROSSO - OAB:31462, Giovana Picoli - OAB:5189/PR

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), serve a 

presente certidão para intimar a parte interessada, por meio de seu 

advogado, a proceder o devido recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 37350 Nr: 541-12.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fênix agro-Pecus Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE JORGE THEMER - 

OAB:94253-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESTIANE ANDREIA 

ZANROSSO - OAB:31462, Giovana Picoli - OAB:5189/PR

 Vistos.

 1. Considerando o teor da certidão de fl. 115, INTIME-SE pessoalmente a 

parte executada para depositar em Juízo os honorários periciais, sob pena 

de preclusão da prova, no prazo de 05 dias.

2. Após, CONCLUSOS.

 3. CUMPRA-SE.

 Alto Taquari - MT, 09 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48978 Nr: 125-68.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FEGHERA DE ALMEIDA, Sebastião 

Dirceu de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48737 Nr: 743-47.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFENSORA DATIVA, 

para apresentar resposta a acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49563 Nr: 387-18.2016.811.0084

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELIUDE BRAZIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:112016-B, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - 

OAB:14474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente aos autos a 

planilha referente aos valores retroativos devidos pelo INSS à requerente, 

nos termos do item b) da sentença prolatada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49712 Nr: 452-13.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: CDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFENSORA DATIVA, 

para ciência da decisão nomeando-a para patrocinar os interesses da 

requerida à ref. 41.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47997 Nr: 340-78.2015.811.0084

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDODN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O, Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFENSORA DATIVA, 

para ciência da decisão nomeando-a para patrocinar os interesses do 

requerido à ref. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52718 Nr: 1135-16.2017.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS, EPDS, Josielma Nascimento Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente aos autos as 

certidões de nascimento de ELAINE PAIXÃO DA SILVA e de ELIANE 

PAIXÃO DA SILVA, com o escopo de comprovar a paternidade do de 

cujus, conforme requerido pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47206 Nr: 770-64.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPR, MPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:OAB/MT 13.120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos e os encaminho em carga ao gabinete do magistrado, 

haja vista certidão aportada aos autos informando a impossibilidade do 

agendamento pelo CRAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48355 Nr: 512-20.2015.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, CLAUDINEIA PONTES DUARTE - 

OAB:24042/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFENSORA DATIVA, 

para ciência da decisão nomeando-a para patrocinar os interesses da 

requerente à ref. 33.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2256-79.2017.811.0084

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CdA-VÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-CdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTA ANUAL DOS JURADOS PARA O ANO 

DE 2018

PRAZO 0 DIAS

O(A) Doutor(a) Antonio Fábio da Silva Marquezini, Juiz(a) Substituto(a) e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Comarca de Apiacás, na 

forma da lei etc. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o 

presente Edital tornando público que, neste Juízo da Vara Única da 

Comarca de Comarca de Apiacás, foram alistados para compor o Corpo 

de Jurados do ano de 2018, nos termos do art. 425 do Código de 

Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser 

sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

Lista de Jurados: 1. Thatiane Carvalho Brito 2. Jéssica Azevedo 3. Heber 

Gomes de Oliveira 4. Adriana Aparecida Ribeiro 5. Luciane Caetano Costa 

6. Alice Maria da Silva 7. Diomar de Souza Santos 8. Roniclei Francisco da 

Silva 9. Natália de Oliveira Dusanoski 10. Rafael Cáceres Cruz 11. 

Jorgeane Correia de Souza 12. Lurdes Pícoli 13. Maria Gorete Bispo de 

Souza 14. Luciana Paula Rech 15. Osmar José Schlickmann 16. Juliana 

Luiza Frank 17. Fábio Germano 18. Solangele Marli Horn 19. Jane Maria da 

Silva 20. Luan Luis Matos Zagli 21. Florismar Alves da Conceição 22. 

Fabrício de Mello Carmo 23. Bernadete Medin 24. Jocélia Obal 25. 

Adalberto Falasca Suplentes1. Gislene Nunes Xavier da Silva 2. Edvaldo 

Grecco Cardoso 3. Simone Bialeski 4. Anaelise Pellat 5. Adnéia da Silva 

Leme 6. Éber Gomes de Oliveira 7. Rosangela de Medeiros Colodel 8. 

Patrícia Sian 9. Sandoval Silva Santos 10. Ires Aparecida Constante da 

Silva 1. Aline Cristina Worns Ramos de Lima 2. Claudia Macedo Soares 3. 

Emanuele Hoissa Teixeira 4. Fernando Bialeski 5. Júlio Lopes Filho 6. 

Marisa Espigares Benante 7. Márcio Bocarde 8. Roseli Gonçalves 9. Derli 

Fernanda Carvalho Bottega 10. Silvia Hoissa Dal Mollin 11. Adrielle Mello 

12. Edimar Mesquita Soares 13. Ed Carlos Grecco da Silva Cardoso 14. 

Valdivino Benante 15. Murillo Hildebrand 16. Silmara Ribeiro de Oliveira 17. 

José Carlos da Silva Nepomuceno 18. Ednalva Lopes de Souza 19. Elaine 

Ludwig da Silva 20. Hudson Ramalho Lemes 21. Flaudimir de Mello Carmo 

22. Aurea Cristina Carrion 23. Márcia Lazzaro 24. Romildo Fernandes 

Balieiro 25. Antonia Aparecida Pigosso Suplentes 1. Angélica Fernandes 

Nunes 2. Rosimeire Ferronato 3. Elias Balbino Martins 4. Lilian Evangelista 

Rocha 5. Katiana Alves Lucena 6. Edemir Della Giustina 7. Charles 

Baumgarten 8. Marinete Guedes Feitosa 9. Selma Matias Castro 10. Valter 

Benante

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Yuri Coimbra Muniz, 

digitei.

Apiacás, 14 de julho de 2018

Tibério de Lucena Batista Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33065 Nr: 688-14.2006.811.0084

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrocinio Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório de Tal, Ivonete Maria Gonçalves, 

Baianinho, Vulgo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 
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ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo nº: 688-14.2006.811.0084.

Código: 33065.

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 140 e, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que 

a advogada do polo passivo contate seus clientes a fim de 

manifestarem-se sobre a proposta de acordo ofertada pelo autor, advirto 

que a inércia dos mesmos resultará em consequente presunção de 

concordância.

Após o decurso do prazo acima mencionado, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Às providências.

Apiacás/MT, 27 de julho de 2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-56.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: redesignar Audiência 

de Conciliação para o dia 11/09/2018, às 13 horas, haja vista a informação 

da Conciliadora dando conta que nesta mesma data terá consulta 

agendada para o filho menor, na cidade de Sinop/MT. APIACÁS, 31 de 

julho de 2018. JUDITE ANSCHAU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, 977, CENTRO, APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 

- TELEFONE: (66) 35931501

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100213 Nr: 1533-67.2018.811.0038

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEB, RCL, KBP, ABC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Alice Bernardete Parra Merino - OAB:MT - 

12669, Jackeline Oliveira da Silva Matos - OAB:42089/OAB/PR, 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - 

Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NCPC, 

art. 719 e ss. - tendo como INTERESSADOS os em epígrafe, cujos pedidos 

são, entre outros, de assistência judiciária gratuita.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.

In limine demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte 

não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, 

diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Cientifique a representante do Ministério Público, uma vez que verifico 

hipótese do art. 82 e ss. do CPC/NCPC art. 178 e ss., assim como porque 

há interesse de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há necessidade de 

atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa 

ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 

183, § 1º, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, intervenha como fiscal da 

ordem jurídica e, findo o prazo sem o oferecimento de parecer, requisite 

os autos e me retorne concluso para sentença – código 36 -, 

preferencialmente no escaninho “sentença homologatória”. - NCPC, art. 

180, § 1º.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53552 Nr: 908-09.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Marcelo Luiz Pereira Pardin - 

OAB:MT 19.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente de que o presente feito 

encontra-se aguardando a disposição para fins de carga, pelo prazo legal. 

Informo ainde que após decurso do prazo informado, sem manifestação, 

os autos retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1531 Nr: 64-50.1999.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio da Veiga Durso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/ 12.208-A

 REITERO INTIMAÇÃO: Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 

31/2016-CGJ, INTIMO a parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, conforme calculo da 

contadoria judicial datado de 15/6/2018, juntado aos autos à fl. 571, Fica a 

parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado nos 

autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as providencias 

cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 40/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no referido calculo estão 

sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17391 Nr: 742-84.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Manoel Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 11.604,03 (onze mil 

seiscentos e quatro reais e três centavos) e homologar o débito total de 

R$.44.577,95 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e 

noventa e cinco centavos), sendo R$ 42.428,35 (quarenta e dois mil 

quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) para a parte 

autora e R$ 2.149,60 (dois mil cento e quarenta e nove reais e sessenta 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base em 

10/2013.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72900 Nr: 300-69.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Jesse Silva da Cunha Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido refere à 

transação/acordo realizado, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, 

III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.Ademais, DECRETO a SUSPENSÃO da 

execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor 

cumpra voluntariamente a obrigação (10/7/2026) – CPC, art. 792/NCPC, art. 

922 –, devendo ser intimado o credor para informar no prazo de 10 (dez) 

dias se dá quitação do débito, sob pena de quitação tácita.Condeno as 

partes pro rata pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais.Honorários advocatícios da forma pactuada.Após o trânsito 

em julgado, certifique.Findado o prazo para suspensão e manifestação, 

remeta os autos conclusos.Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º 

da CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72741 Nr: 224-45.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesmar Silva da Cunha Junior, Diego Jesse 

Silva da Cunha Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido refere à 

transação/acordo realizado, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, 

III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.Ademais, DECRETO a SUSPENSÃO da 

execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor 

cumpra voluntariamente a obrigação (14/8/2026) – CPC, art. 792/NCPC, art. 

922 –, devendo ser intimado o credor para informar no prazo de 10 (dez) 

dias se dá quitação do débito, sob pena de quitação tácita.Condeno as 

partes pro rata pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais.Honorários advocatícios da forma pactuada.Após o trânsito 

em julgado, certifique.Findado o prazo para suspensão e manifestação, 

remeta os autos conclusos.Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º 

da CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72076 Nr: 3258-62.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M Da Cunha Confecções ME, Genesmar 

Silva da Cunha Junior, Marlucia Mendes da Cunha, Diego Jesse Silva da 

Cunha Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido refere à 

transação/acordo realizado, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, 

III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.Ademais, DECRETO a SUSPENSÃO da 

execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor 

cumpra voluntariamente a obrigação (15/12/2026) – CPC, art. 792/NCPC, 

art. 922 –, devendo ser intimado o credor para informar no prazo de 10 

(dez) dias se dá quitação do débito, sob pena de quitação tácita.Condeno 

as partes pro rata pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais.Honorários advocatícios da forma pactuada.Após o trânsito 

em julgado, certifique.Findado o prazo para suspensão e manifestação, 

remeta os autos conclusos.Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º 

da CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96746 Nr: 3965-93.2017.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMTC, LCOP, JCO, PHCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado por ANA MÁRCIA TOMICHA CEBALHO e LUIZ 

CARLOS ORTEGA PENHA.Em consequência, tendo a homologação efeito 

de sentença entre as partes, DECIDO o processo e RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”.Condeno as partes no pagamento 

das taxas, despesas e custas processuais pro rata, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários da forma pactuada.Após o trânsito 

em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os 

autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º da CNGC.P. I. 

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98926 Nr: 972-43.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 
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- OAB:MT/14856

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de ref. 80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101735 Nr: 2167-63.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Pereira Faria Natal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz da Silva - 

OAB:14856/O

 Visto e bem examinado.

Trato de INCIDENTE CRIMINAL em que o Advogado do recuperando 

SÉRGIO PEREIRA FARIA NATAL, condenado a pena de 10 (dez) anos pela 

prática do crimes descritos na Lei n.11.343/2006, requer anuência para 

sua transferência à Comarca de Araputanga-MT, manifestando a 

representante do Ministério Público de forma contrária ao pedido, uma vez 

que não juntou comprovante de endereço do parente com quem teria 

vínculo na Comarca.

Em consulta ao processo verifico que a exordial menciona endereço em 

Araputanga-MT, contudo não comprova esse por documento, ou seja, 

esclarece que tem filha no local, comprova isto, mas falha ao demonstram 

que o endereço da descendente é efetivamente em Araputanga-MT.

Ademais, inexiste colônia penal agrícola ou industrial na Comarca, sendo 

as penas do regime semiaberto cumpridas através da prisão domiciliar e 

monitoramente eletrônico, razões pelas quais DETERMINO a intimação da 

defesa técnica para que faça a juntada da documentação faltante, assim 

como que oficie ao Direitor do Estabelecimento Prisional local para que 

informe se há tornozeleira eletrônica disponível para uso.

Sem prejuízo disso, em sendo possível, junta a defesa técnica cálculo de 

pena atualizado e informação sobre a atual conduta carcerária do 

recuperando na origem.

Por fim, dê nova vista dos autos à representante do Ministério Público e me 

volte concluso para decidir.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26688 Nr: 145-76.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tomé de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77008 Nr: 2485-80.2017.811.0038

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 (...). Em virtude dessa perturbação da saúde mental, era o(a) acusado(a) 

apenas parcialmente capaz de entender o caráter criminoso do fato 

(parágrafo único do art.26 do CP)? 12. Se era capaz de entender o 

caráter criminoso do fato, total ou parcialmente, era o(a) acusado(a), em 

virtude dessa perturbação da saúde mental, apenas parcialmente capaz 

de determinar-se de acordo com esse entendimento (parágrafo único do 

art.26 do CP)? 13. O(a) acusado(a) era esquizofrênico ao tempo do fato? 

14. À vista do quadro sintomatológico que apresenta o(a) acusado(a), e 

das condições em que teria se desenvolvido a ação criminosa, poderia 

o(a) acusado(a) ter agido sob a influência de algum trauma psicológico, ou 

qualquer outra causa, que lhe causasse um momentâneo lapso de 

entendimento ou de determinação? 15. Se solto apresenta risco a 

sociedade? 16. Qual o tratamento psiquiátrico aconselhável para o(a) 

acusado(a)? 17. O(A) acusado(a) tem ideias homicidas seguidas de 

suicidas?Após juntada dos quesitos apresentados pelas partes, o exame 

de insanidade mental foi realizado e o médico – Dr. Márcio Mauro de Souza 

Oliveira – CRM/MT 6897, IDT 019694183-5, concluiu que o acusado 

necessita de tratamento ambulatorial e em algumas ocasiões pode 

necessitar de internação, assim como o acusado é portador de retardo 

mental leve com comprometimento do comportamento, sendo, à época dos 

fatos, o acusado, inteiramente incapaz de entender a ilicitude de seus 

atos.Diante da realização do exame de insanidade mental já juntado aos 

autos, DETERMINO a remessa dos autos às partes, para 

manifestação.Após, concluso para decidir em prosseguimento.Cumpra, 

com urgência.As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100788 Nr: 1798-69.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Elioterio Veda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 (...) . Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado pois presentes os fundamentos legais 

- arts. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem 

pública e conveniência da instrução criminal, ou seja, MANTENHO A 

PRISÃO do réu JOÃO ELEOTÉRIO VEDA pois não há nos autos fatos 

novos ou modificativos que autorizam sua liberação e não há fundamento 

diverso capaz de ensejar a mudança desse entendimento.Verifico que 

a(s) defesa(s) preliminar(es) fora(m) apresentada(s) pelo(s) réu(s), 

contudo, em que pese a manifestação(ões), nos termos do art. 397 do 

CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08, o juiz somente deverá 

absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência 

manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 

inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; 

ou IV - extinta a punibilidade do agente.Ausente a demonstração da 

presença segura de qualquer dessas hipóteses, reservando a defesa ao 

seu direito de manifestação no decorrer da instrução processual e em 

sede de alegações finais.Isso posto e nos termos do art. 399 do CPP, com 

redação dada pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

para o dia 12 de setembro de 2018, às 13h30min, e DETERMINO que intime 

o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença 

do(a) acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 
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recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-05.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE MARIA CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do requerente para apresentar cálculo atualizado sobre o valor da 

condenação, a fim de posterior intimação da parte requerida para 

pagamento. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-12.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDMA MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do requerente para apresentar memória de cálculo discriminado e 

atualizado sobre o valor da condenação, a fim de posterior intimação da 

parte requerida. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-55.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000013-55.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) 

processual de H. F. R F., nascido em 7/1/2014, representado por sua avó 

materna Rosilene da Rocha Santana, em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre 

pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado 

o fornecimento de 207 (duzentos e sete) fraudas descartáveis tamanho G 

por mês, dando à causa o valor de R$. 1.000,00 (mil reais). Narra que o 

paciente apresenta quadro de paralisia cerebral do tipo tetraplégica 

associada à hidrocefalia, razão pela qual, necessita fazer o uso da 

quantidade de fraudas descartáveis supracitada e por não ter condições 

de custeá-lo, solicitou a realização através da secretaria municipal de 

saúde, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ter PARALISIA CEREBRAL DO TIPO TETRAPLÉGICA 

ASSOCIADA À HIDROCEFALIA, contudo o processo foi enviado ao NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

cuja conclusão foi de que não há estudos que apontam benefícios do uso 

de fraudas descartáveis ao invés das de algodão, assim como não existir 

legislação nacional e estadual obrigando o fornecimento das fraudas 

descartáveis, por se tratar de produto de higiene. Isso posto, ausentes os 

requisitos legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou de incerta 

reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

LIMINAR e, DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, 

indicando se a medida é abrangida por política pública existente, quando 

poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe 

se há disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao 

governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação 

genérica. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que 
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seja dispensada a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 30 de julho de 2018 - 14:02:37. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000109-70.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000109-70.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR – NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em favor de LEONARDO PENA RODRIGUES e em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, cujos pedidos são, entre outros, de tutela de urgência, 

em caráter liminar, para o fim específico de determinar que os requeridos 

forneçam à assistida, no prazo de 05 (cinco) dias, os procedimentos 

médico-hospitalares descrito na inicial. Juntou documentos e deu à causa 

o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). É necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Em que pese o ajuizamento da ação no 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, há incompetência do 

magistrado subscrevente para analisar o pedido, pois a do Juizado 

Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério econômico – 

ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e 

material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações 

vedadas. Ademais, atualmente as ações do Juizado Especial da Fazenda 

Pública não devem ultrapassar o valor de R$ 57.240,00 (cinquenta e sete 

mil duzentos e quarenta reais), ou seja, muito abaixo do valor pretendido 

pelo requerente. Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara 

Única da Comarca e DETERMINO que, intimada a parte dessa e nada 

requerido em prosseguimento ou interposto algum recurso por irresignada 

com a decisão de declínio, faça a remessa/distribuição do processo no 

juízo competente, com as anotações e baixas – NCPC, art. 64, § 3º. Intime. 

Cumpra, com URGÊNCIA. Às providências. Araputanga-MT, 31 de julho de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-04.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000191-04.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL DA COSTA FILHO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de RAFALE DA 

COSTA FILHO, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer 

in initio litis e inaudita altera parte seja determinado o fornecimento de 

METADONA 05mg e GABAPENTINA 400mg, dando à causa o valor de R$. 

5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o paciente sofre de SÍNDROME DA 

DOR FANTASMA – DOR NEUROPÁTICA EM MEMBROS SUPERIORES E 

INFERIORES ESQUERDOS –, razão pela qual necessita fazer uso dos 

medicamentos supracitados e por não dispor de condições financeiras 

para custear o tratamento, requereu o fornecimento na Secretaria de 

Saúde Mmunicipal, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da 

CNGC, fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

art. 1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área 

de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 
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- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma sofrer de SÍNDROME DA DOR FANTASMA – DOR 

NEUROPÁTICA EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES ESQUERDOS – 

e a peça inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

cuja conclusão foi de que não há risco de morte, contudo deve ser feito o 

uso dos medicamentos, bem como os fármacos indicados na inicial são 

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde através de seus componentes 

especializados. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, 

cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim 

como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que a demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode 

resultar em desconforto grave para o paciente, sendo verificado a 

irreversibilidade recíproca no caso diante da proporcionalidade entre os 

direitos envolvidos e afastando o risco mais grave, que seria a saúde da 

pessoa. No confronto entre a aparente irreversibilidade e o direito à saúde 

e, alguns casos, vida, prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim 

sendo, subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar, pela suficiência das provas apresentadas 

até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem 

advir da sua não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que 

o não atendimento da decisão poderá ensejar providências necessárias 

outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das 

pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação 

de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder 

Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente METADONA 05mg e GABAPENTINA 

400mg, ou similares, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de 

realização nessa, particular, no prazo de 5 (cinco) dias corridos da 

intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem prejuízo disso e diante da 

existência de Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado 

de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em plantão de 24h (vinte e 

quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma cópia reprográfica para 

o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones informados para eventual 

contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 9984-6940. O 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique se a 

medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 31 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-03.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000204-03.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, GILSON FERREIRA GOMES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 
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art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de GILSON FERREIRA 

GOMES, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a realização de 

procedimento cirúrgico para remover as amídalas, dando à causa o valor 

de R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que a paciente sofre de amidalite 

crônica, razão pela qual necessita fazer o procedimento supracitado e por 

não ter condições de custeá-lo, solicitou a realização através da 

secretaria municipal de saúde, contudo sem êxito. Atendidas as 

recomendações da CNGC, fora precedido de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da prévia 

intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 

1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma sofre de amgdalite crônica, contudo o processo foi 

enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que os laudos juntados estão 

antigos, o que impossibilita emitir um parecer. Isso posto, ausentes os 

requisitos legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou de incerta 

reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

LIMINAR e, DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, 

indicando se a medida é abrangida por política pública existente, quando 

poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe 

se há disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao 

governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação 

genérica. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que 

seja dispensada a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 31 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000232-05.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 

9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR – NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes o(a) DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que 

aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a realização de exames e consultas dos presos 

locais sem a carteira do sistema único de saúde, dando à causa o valor de 

R$. 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Narra que os presos da 

Cadeia Pública de Araputanga/MT não estão conseguindo atendimento 

médico, em decorrência de não possuírem a carteira do sistema único de 

saúde. Aduz o representante da Defensoria Pública que enviou ofício ao 

Secretário Municipal de Saúde que respondeu ser imprescindível o uso do 

documento supracitado, tendo em vista a necessidade de realizar o 

controle da liberação dos medicamentos da atenção básica no município, 

bem como é exigido a apresentação da carteira do sistema único de saúde 

pelos órgãos fiscalizadores. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 
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Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. O 

representante da Defensoria Pública afirma que os presos da cadeia local 

não estão conseguindo atendimento médico em decorrência de não 

possuírem a carteira do sistema único de saúde e requereu que a 

Secretaria de Saúde abstenha de exigir o documento, contudo o processo 

foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que o Cartão Nacional de 

Saúde é um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos 

executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao 

profissional que os realizou e também à unidade de saúde onde foram 

realizados. Ademais, verifico que o art. 266, I, da Portaria 1/2017 do 

Ministério da Saúde, publicado em 3/10/2017, em caso de atendimento 

médico, dispensa a obrigatoriedade de o paciente não portar ou não 

possuir o Cartão Nacional de Saúde. Isso posto, DEFIRO o pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR e DETERMINO que intime o 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT para que realize o atendimento médico 

dos PRESOS e de qualquer outra pessoa que não estejam portando o 

Cartão Nacional de Saúde. Ademais, em achando necessário, que agende 

junto ao Diretor do Estabelecimento Prisional local um período para 

cadastrar os presos provisórios e definitivos, bem como confeccionar os 

respectivos cartões nacionais, obstando negativa indevida de 

atendimento. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que 

seja dispensada a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

contudo, DETERMINO que cite o Município de Araputanga-MT para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 

-, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Sem prejuízo dessas e com o 

objetivo de sanar os problemas de falta de atendimento, DETERMINO ainda 

que o Diretor do Estabelecimento Prisional em conjunto com a Defensoria 

Pública, requisitem um profissional da saúde municipal para que se 

desloque até a Cadeia Pública local e realize o cadastramento dos presos. 

Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. 

Araputanga-MT, 31 de julho 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. 

C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 09/2018-DF - I PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE CONCILIADORAES PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC DA COMARCA DE ARENÁPOLIS - A 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE ARENÁPOLIS, Coordenador(a) do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de 

abril de 2007, o Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, 

e alterações posteriores, e o Provimento nº 15/2016-CM, torna pública a 

abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores 

conforme a oferta de vagas relacionadas no Anexo I deste Edital, 

mediante as seguintes condições:

* O Edital n° 09/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56653 Nr: 251-64.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Dias da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58417 Nr: 1366-23.2017.811.0026
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13724 Nr: 2140-39.2006.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Américo Brasil de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antelmo Zilio, Luiz Carlos Loro, Joaquim 

Libreloto Stefanelo, Helmuth Maaz, Irdes Aires Maaz , e ou Irde de Freitas 

Cayres Maaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Babka - OAB:303.464/SP, 

Diocassino José Tomás - OAB:23.362-B/MG, Elmar José de Souza - 

OAB:9.046-A/MT, Humberto Schneider Ibanez - OAB:6.281/MT, 

Humberto Schneider Ibanez - OAB:6281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420/B

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 431, 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do EXCESSO DE PRAZO na manutenção 

de carga dos autos acometida pelo Dr. HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ, 

INITMA-SE o douto causídico suso mencionado para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias sob pena sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58745 Nr: 1557-68.2017.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Micheli Gonçalves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52399 Nr: 813-10.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivania Luiz Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O

 VISTOS.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto ré (págs. 

110/113), em face da sentença que julgou parcialmente procedente os 

pedidos da autora, condenando o requerido a correção monetária 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal.

2. O Apelante informou na peça de interposição do r. recurso que desiste 

do mesmo, caso a parte autora concorde com aplicação do art. 1-F da Lei 

11960/2009.

3. Instada a se manifestar, a apelada/requerente concordou com a 

aplicação integral Lei 11.960/2009 – pág. 117.

4. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação 

interposto pela parte requerida e, por conseguinte, HOMOLOGO o acordo 

firmando entre as partes para que surta seus efeitos legais e jurídicos, 

devendo ser aplicado o art. 1-F da Lei 11960/2009 no tocante as 

prestações vencidas.

5. Outrossim, CUMPRA-SE na íntegra a sentença proferida as págs. 

104/106.

 Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53385 Nr: 1480-93.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARGARETH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto ré (págs. 

154/158), em face da sentença que julgou parcialmente procedente os 

pedidos da autora, condenando o requerido a correção monetária 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal.

2. O Apelante informou na peça de interposição do r. recurso que desiste 

do mesmo, caso a parte autora concorde com aplicação do art. 1-F da Lei 

11960/2009.

3. Instada a se manifestar, a apelada/requerente concordou com a 

aplicação integral Lei 11.960/2009 – pág. 164.

4. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação 

interposto pela parte requerida e, por conseguinte, HOMOLOGO o acordo 

firmando entre as partes para que surta seus efeitos legais e jurídicos, 

devendo ser aplicado o art. 1-F da Lei 11960/2009 no tocante as 

prestações vencidas.

5. Outrossim, CUMPRA-SE na íntegra a sentença proferida as págs. 

144/146.

 Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60740 Nr: 2755-43.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco ITAU BMG Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 5. Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos, e estando as 

partes bem representadas, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as 

partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus 

termos parte integrante desta decisão, e, em consequência, julgo EXTINTO 
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o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma prevista no art. 487, 

III, c.c. 924, II, ambos do Código de Processo Civil. 6. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma acordada pelas partes.7. Tendo em 

vista os valores que se encontram vinculados aos autos, proceda-se com 

sua transferência na forma requerida pela parte, na conta informada a 

pág. 113.7.1. Previamente a expedição do alvará, INTIMEM-SE as partes 

acerca do levantamento do valor vinculado a estes autos para, querendo, 

apresentarem impugnação ou recuso, no prazo de 02 dias, isso após o 

esgotamento do prazo recursal, nos termos do Provimento n. 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça.8. Transmita-se, via malote digital, o alvará 

de liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. Após, junte-se.9. Nos 

termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.10. Cumpridas todas as formalidades, 

expedido o competente Alvará de Liberação de Valores, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.11. Visando a celeridade ao 

cumprimento desta sentença e arquivamento dos autos, friso que as 

partes renunciam ao prazo recursal (item 4, pág. 127).Dou está por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41247 Nr: 1386-87.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Bruna Camargo Scarpatt -Me, Edilaine 

Bruna Camargo Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] .4. Isso posto, INTIME-SE o patrono da parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o endereço atualizado da 

executada, sob pena de extinção processual.5. Aportando nos autos 

novo endereço, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para 

oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na 

hipótese do art. 919, §1º, do CPC.6. Não noticiado o pagamento no prazo 

acima, PROCEDA o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a parte 

executada na mesma oportunidade.7. Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignado no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 8. Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso.9. Não 

encontrado o devedor, PROCEDA o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.10. Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento do devedor.11. Em conformidade com o disposto no art. 

827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado na 

alínea “a” acima.12. Proceda a secretaria a expedição de certidão de 

admissão da execução para fins de averbação premonitória no registro 

público, nos termos do art. 828 do CPC, após recolhida a taxa de 

expedição, caso não tenha expedido.[..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18591 Nr: 493-04.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT, Sávio Luis Oliveira Ramos - OAB:1662090

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, 

proposta por MARIA DAS DORES SANTOS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que, no decorrer da execução, 

foi julgado procedente os embargos à execução, ante a concordância da 

parte.

Expedido o Alvará de levantamento, foi determinado a intimação do 

exequente, na pessoa de seu advogado para manifestar se dá por quitado 

o débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de quitação tácita – fl. 164.

Foi certificado pelo Escrivão da Vara Única que decorreu o prazo para o 

patrono da parte requerente dar quitação do débito – fl. 165.

II. FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do 

CPC.

Com relação aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta 

a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante 

a Justiça do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da 

CNGC -, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por 

não adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda com as 

baixas necessárias e ARQUIVE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3632 Nr: 312-18.2000.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Roela de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Previamente a análise dos pedidos as fls. 133/134, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada ou dar total 

quitação ao valor exequendo.

2. Após, tornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17003 Nr: 610-29.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Gea Perez Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobr inho - 

OAB:11054-A-MT, Indianara Conti - OAB:11.097, Tenille Pereira 

Fontes - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos com vagar, nota-se que o sr. Meirinho noticiou o 

falecimento da parte executada (fl. 83), logo, deve-se aplicar ao caso a 

hipótese do disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, de 

forma a assegurar que o falecimento de qualquer das partes acarreta, em 

tese, a SUSPENSÃO do processo até habilitação de herdeiros ou espolio 

do falecido.
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2. Sendo assim, DETERMINO a intimação do exequente pessoalmente e na 

pessoa de seu Advogado para, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciar 

a regularização do polo passivo através do espólio/herdeiros, bem como 

apresentar à certidão de óbito da executada, planilha de débito atualizada 

e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

3. Anoto que, deverá a serventia providenciar e certificar o necessário a 

fim de dar cumprimento a presente decisão de forma mais célere possível, 

eis que o feito tramita desde o ano de 2008.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45411 Nr: 1209-55.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 

Everton da Silva Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE LIMA DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de execução de título tendo como partes as em epígrafe, em que, 

entrementes, foi determinado a intimação do exequente através de seu 

representante legal para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ, com a ressalva de 

que O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO PRAZO, 

OCASIONARIA A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, 

nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º 

do Provimento 84/2041 – fl. 42.

A fl. 43, foi certificado que decorreu in albis o prazo para manifestação do 

exequente.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que o exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

intimado para impulsionar o feito procedendo ao que lhe competia, apesar 

de devidamente intimado, permaneceu inerte.

Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pelo exequente.

Eventual penhora/arresto/bloqueio de valores efetivada nos autos, fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas de estilo.

Prescindível o Registro no caso – art. 317, §5º da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42009 Nr: 2267-64.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpétua Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco Daycoval 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386 /SP, NELSON WILIAS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065 A/MT, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223/SP

 VISTOS.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que entender de direito.

III. Decorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2926 Nr: 370-55.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antônio Dias Barcellos, Joaquim Pereira 

de Novaes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor (fl. 127), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

2. Após, INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu 

advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito 

do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

2.1. Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

2.2. Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 3. Registro que o pedido de fls. 131/132, será apreciado em momento 

oportuno.

4. Transcorrido o prazo do item 2 in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64422 Nr: 4767-30.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:

 III – Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pelo acusado ANTONIO PEREIRA DO 

VALE.Ciência ao Ministério Público e a defesa técnica.Diante do trabalho 

realizado nos autos, arbitro honorários advocatícios em favor do Dr. Éder 

Pereira de Assis, na razão de 01 URH. Expeçam-se as respectivas 

certidões para cobrança.Abra-se vistas dos auto ao Ministério Público 

para manifestação quanto ao teor da certidão de fl. 164.Intime-se e se 

cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41217 Nr: 1349-60.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.Sem custas.Transitado 

em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 
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anotações necessárias.DECLARO esta sentença publicada com a entrega 

na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 414-10.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que recolha o valor 

correspondente à complementação de diligência do senhor Oficial de 

Justiça, tal como certificado por ele à Ref.: 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63534 Nr: 4402-73.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Piovezan da Silva, Wilson Inácio da Silva, 

Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que recolha o valor 

correspondente à complementação de diligência do senhor Oficial de 

Justiça, tal como certificado por ele à Ref.: 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67571 Nr: 1383-25.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia de Paula Dorileo Santos, Maria Noêmia 

da Silva Dorilêo, Carlos Gratidiano Dorileo Neto , Thiago Quintino França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que recolha o valor 

correspondente à complementação de diligência do senhor Oficial de 

Justiça, tal como certificado por ele à Ref.: 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40768 Nr: 727-78.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vânia Souza Izac

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22786/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR, 

via DJE, a Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, 

OAB/MT 22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 3359-04.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale da Serra Indústria e Comércio de 

Alimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, impulsiono os autos intimando a parte autora, via DJE/MT, 

por meio de seu procurador legalmente constituído, para tomar ciência da 

audiência designada para o dia 04/09/2018, às 13h00min, a ser realizada 

no CEJUSC da Comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50472 Nr: 2045-91.2015.811.0026

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, e consoante parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por Ângela Maria Silva, para determinar 

a retificação de sua Certidão de Nascimento, para que passe constar o 

sobrenome de seu genitor, qual seja: “LIMA”.Portanto, deverá proceder 

com a retificação do nome da autora para ÂNGELA MARIA SILVA DE 

LIMA.EXPEÇA-SE mandado ao respectivo cartório, constando todas as 

informações necessárias à confecção do documento.Decreto a 

EXTINÇÃO da ação, com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do 

CPC).Considerando a ausência de Defensor Público nesta Comarca, 

NOMEIO, como defensora dativa dos requerentes, a Dra. Isabella Amaral 

Ferreira, OAB/MT 22.786, para fins de cumprimento desta sentença.Sem 

custas. Sem honorários advocatícios.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Certificado o cumprimento, baixas e arquivamento.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-75.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES SATURNINO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000081-75.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 26/09/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Salienta-se, ainda, que a ausência da parte 

autora implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RODRIGUES BATISTA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010004-06.2017.8.11.0026 Intimo o executado (Maurício 

Rodrigues Batista), na pessoa dos seus patronos, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor atualizado, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo 

(enunciado nº 97, FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000013-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000013-28.2017.8.11.0026 Intimo o exequente, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente valor 

atualizado do débito, observando os termos da sentença/acórdão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010099-07.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DIMAS DE SOUSA BATISTA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010099-07.2015.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 26/09/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-29.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO PEREIRA ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010244-29.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 26/09/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Salienta-se, ainda, que a ausência do autor 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-58.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DAS DORES BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010255-58.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 27/09/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT Salienta-se, ainda, que a ausência da parte 

autora implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010197-89.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010197-89.2015.8.11.0026 Intimo o exequente, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente planilha 

de cálculo atualizado da dívida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-60.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010078-60.2017.8.11.0026 Intimo o Exequente, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,atualize o débito nos 

termos da sentença/acórdão.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-09.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GOMES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI BAIONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010095-09.2011.8.11.0026 Intimo o exequente, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/09/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente os dados bancários para transferência dos valores 

depositados nos autos. Salienta-se, ainda, que a ausência do exequente 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-09.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GOMES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI BAIONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 
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Processo:8010095-09.2011.8.11.0026 Intimo o executado, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/09/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-62.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE MENDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010160-62.2015.8.11.0026 Intimo o exequente, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cálculo 

atualizado do valor devido à execução.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000225-49.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEYZON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000225-49.2017.8.11.0026 Intimo o exequente, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o valor 

atualizado da execução.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000119-87.2017.8.11.0026 Intimo o exequente, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cálculo 

atualizado da dívida executada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000145-51.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ELIZANGELA SOUZA DA COSTA em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o referido documento não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo, ademais a autora 

anexa comprovante de residência em nome de sua genitora (id. 

12550316). Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas, produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, extrato de utilização, ou 

qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)
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(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revertidos em favor da parte reclamante. 

- DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000189-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000189-70.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CLAUDIOMAR QUEIROZ RODRIGUES em face de 

BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, 

nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. Afirma a 

reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe 

o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Afasto a preliminar de ausência de interesse 

processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida 

que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende 

devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como 

dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz 

pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Passo a análise do mérito. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome do reclamante pela reclamada. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o dano moral só se configura com a 

resistência injustificada e comprovada da parte contra a pretensão 

deduzida, não havendo que falar em dano moral, e negativações 

preexistentes. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, 

tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, 

do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, 

pautando-se apenas em contestar genericamente os fatos. A reclamada 

não anexou contrato, extratos ou qualquer documento capaz de 

comprovar a existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela 

requerida. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação 

é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a 

existência ou origem do débito. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 
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arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA KETELY SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000170-64.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por KAMILA KETELY SILVA ALVES em face 

de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Prima facie, rejeito a preliminar de 

impugnação ao valor da causa, eis que a tese aventada se confunde com 

a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito 

à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, e supostas faturas, produzidas 

unilateralmente A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ante a 
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inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o 

seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo 

irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Verifica-se que a correção do valor 

da causa, se mostra desnecessária, haja vista que o valor da condenação 

de danos morais e materiais não atinge o teto do juizado especial atribuído. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000204-39.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por GIRLENE MARIA DE ALMEIDA em face de BANCO 

BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 

355, inc. II, do Código de Processo Civil. Afirma a reclamada que a 

pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º 

do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o 

prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo, ademais, a autora anexou comprovante de endereço em 

nome de sua genitora (id. 12786594). Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece já que não utiliza os serviços de credito da requerida, 

apenas serviços bancários. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, e nem cópia de contrato ou extrato, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 759 de 1001



decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outras restrições comerciais posteriores a 

que está sendo discutida neste feito, razão pela qual não se aplica a 

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas 

em considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório 

em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo 

a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem 

revertidos a favor da parte reclamante. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000182-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000182-78.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSINA MARIA DE 

MATOS ARAUJO em face de BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Prima facie, no que se refere a impugnação ao valor da 

causa, eis que a tese aventada se confunde com a análise do próprio 

mérito. Afirma a reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, 

conforme dispõe o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de 

relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do 

Código de Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida 

prejudicial de mérito. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito 

à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo, ademais, a autora 

anexou comprovante de endereço em nome de sua genitora (id. 

12687493). Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. A priori, determino a correção do valor da causa, na 

forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pelo 

autor não corresponde ao proveito econômico pretendido. Desta feita, no 

presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização 

por danos morais e matérias pretendidas, totalizando o valor de R$ 

12.295,24 (doze mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro 

centavos). Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 
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proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece já que não 

utiliza os serviços de credito da requerida, apenas serviços bancários. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente. Aduz, que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, e nem cópia de contrato ou extrato, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Determino a retificação do valor da causa promovida para R$ 12.295,24 

(doze mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), em 

conformidade com o pedido de danos morais e materiais. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000182-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000182-78.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSINA MARIA DE 

MATOS ARAUJO em face de BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Prima facie, no que se refere a impugnação ao valor da 

causa, eis que a tese aventada se confunde com a análise do próprio 

mérito. Afirma a reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, 
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conforme dispõe o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de 

relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do 

Código de Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida 

prejudicial de mérito. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito 

à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo, ademais, a autora 

anexou comprovante de endereço em nome de sua genitora (id. 

12687493). Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. A priori, determino a correção do valor da causa, na 

forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pelo 

autor não corresponde ao proveito econômico pretendido. Desta feita, no 

presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização 

por danos morais e matérias pretendidas, totalizando o valor de R$ 

12.295,24 (doze mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro 

centavos). Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece já que não 

utiliza os serviços de credito da requerida, apenas serviços bancários. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente. Aduz, que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, e nem cópia de contrato ou extrato, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Determino a retificação do valor da causa promovida para R$ 12.295,24 

(doze mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), em 

conformidade com o pedido de danos morais e materiais. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000205-24.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANDREIA MARIA DA CONCEICAO em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Nesse quadrante processual, e à 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Inexistindo preliminares, passo a análise de mérito. Sustenta a parte 

reclamante que seu nome foi indevidamente inserido nos bancos de dados 

de restrição ao crédito por um débito que desconhece. Aduz, outrossim, 

que tais fatos lhe causaram danos morais. Opondo-se à pretensão 

reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de 

legitima contratação gastos com cartão de crédito e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros 

de consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. Em 

análise aos documentos anexados entendo que não assiste razão a parte 

autora. Como se vê dos documentos anexados com a contestação, a 

requerente possui uma conta bancária junto a requerida, utilizando o 

cartão de crédito que lhe foi fornecido, gerando custos, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. No tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de 

negativação preexistente, em nome da parte autora (id 13964248), não 

havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de 

existirem anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em 

nome da parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Da mesma 

forma, evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Desse modo, com lastro 

nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, 

que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 1 % e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para: - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

de danos morais formulado na exordia Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO 

o presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010177-98.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SARA DAS DORES BIANCHI em face de BANCO 

BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 

355, inc. II, do Código de Processo Civil. Indefiro a preliminar de ausência 

de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização 

por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não 

reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação 

ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem 

cópia de contrato ou extrato, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 
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ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos 

discutidos nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto de sentença para 

que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-98.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010177-98.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SARA DAS DORES BIANCHI em face de BANCO 

BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 

355, inc. II, do Código de Processo Civil. Indefiro a preliminar de ausência 

de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização 

por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não 

reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação 

ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem 

cópia de contrato ou extrato, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 
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presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos 

discutidos nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto de sentença para 

que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000166-27.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por MARIA BENEDITA DA SILVA em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Prima facie, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, eis que 

a tese aventada se confunde com a análise do próprio mérito. Por fim, 

rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis 

que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise 

do mérito. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que 

inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa 

senda, a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é 

a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 
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o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O 

contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 

Verifica-se que a correção do valor da causa, se mostra desnecessária, 

haja vista que o valor da condenação de danos morais e materiais não 

atinge o teto do juizado especial atribuído. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Devendo a reclamante providenciar a 

exclusão, sob pena de multa diária. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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Processo Número: 1000166-27.2018.8.11.0026
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MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)
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MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000166-27.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por MARIA BENEDITA DA SILVA em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Prima facie, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, eis que 

a tese aventada se confunde com a análise do próprio mérito. Por fim, 

rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis 

que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise 

do mérito. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que 

inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa 

senda, a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é 

a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O 

contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 
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pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 

Verifica-se que a correção do valor da causa, se mostra desnecessária, 

haja vista que o valor da condenação de danos morais e materiais não 

atinge o teto do juizado especial atribuído. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Devendo a reclamante providenciar a 

exclusão, sob pena de multa diária. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CASTRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000172-34.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ELIZABETH CASTRO DOS SANTOS em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Prima facie, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, eis que 

a tese aventada se confunde com a análise do próprio mérito. Por fim, 

rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis 

que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise 

do mérito. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que 

inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa 

senda, a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é 

a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O 

contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 

Verifica-se que a correção do valor da causa, se mostra desnecessária, 

haja vista que o valor da condenação de danos morais e materiais não 

atinge o teto do juizado especial atribuído. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 
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DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgar improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO 

o presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CASTRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000172-34.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ELIZABETH CASTRO DOS SANTOS em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Prima facie, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, eis que 

a tese aventada se confunde com a análise do próprio mérito. Por fim, 

rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis 

que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise 

do mérito. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que 

inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa 

senda, a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é 

a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O 

contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 

Verifica-se que a correção do valor da causa, se mostra desnecessária, 

haja vista que o valor da condenação de danos morais e materiais não 

atinge o teto do juizado especial atribuído. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 
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danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgar improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO 

o presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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Processo Número: 1000221-75.2018.8.11.0026
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NEIDE FURTON SMITH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000221-75.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por NEIDE FURTON SMITH em face de VIVO 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o referido documento não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que 

inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa 

senda, a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é 

a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O 

contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Deverá a reclamada 

providenciar a retirada do nome da reclamante dos Órgãos de restrição ao 

crédito, com relação aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 
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cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO 

o presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FURTON SMITH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000221-75.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por NEIDE FURTON SMITH em face de VIVO 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o referido documento não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que 

inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa 

senda, a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é 

a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O 

contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Deverá a reclamada 

providenciar a retirada do nome da reclamante dos Órgãos de restrição ao 

crédito, com relação aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 
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dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO 

o presente projeto de sentença para que surtem seus efeitos legais nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-54.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO WROBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000257-54.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por SILVINO WROBEL em 

face de VIVO S.A., em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. A desistência 

do prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante SILVINO WROBEL (id. 

13769847), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000165-42.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por LILIANE SANTOS DE OLIVEIRA em face 

de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Prima facie, rejeito a preliminar de 

impugnação ao valor da causa, eis que a tese aventada se confunde com 

a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito 

à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, e supostas faturas, produzidas 

unilateralmente A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ante a 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o 

seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo 

irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 
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ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Verifica-se que a correção do valor 

da causa, se mostra desnecessária, haja vista que o valor da condenação 

de danos morais e materiais não atinge o teto do juizado especial atribuído. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Deverá a 

reclamada providenciar a retirada do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito sob pena de multa diária. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000173-19.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por VALDECI SOARES DE OLIVEIRA em face 

de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Prima facie, rejeito a preliminar de 

impugnação ao valor da causa, eis que a tese aventada se confunde com 

a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. 

Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que 

inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa 

senda, a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é 

a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O 

contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 

Verifica-se que a correção do valor da causa, se mostra desnecessária, 
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haja vista que o valor da condenação de danos morais e materiais não 

atinge o teto do juizado especial atribuído. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, a cargo da reclamada. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgar improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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Processo Número: 1000218-23.2018.8.11.0026
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VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000218-23.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JUSSENIL MARIA CAMPOS DA SILVA em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o referido documento não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que 

pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta 

ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, 

portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado faturas, contrato assinado e cópia dos documentos pessoais da 

autora (id. 14192271), restando comprovado de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 
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reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 159,22 (cento e 

cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), com juros e correção 

monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo 

após a quitação retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com 

lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 4% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 159,22 

(cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), relativo às 

faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento 

da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições 

do nome do autor. - Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor dado à causa, 

bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BARREIRO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000219-08.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por RONICLEI BARREIRO MENDES em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado faturas, contrato assinado e cópia dos documentos pessoais da 

parte autora (id. 14192964), restando comprovado de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 225,61 (duzentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), com juros e correção 

monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo 

após a quitação retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com 

lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 4% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 225,61 

(duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), relativo às 

faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento 

da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições 

do nome do autor. - Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor dado à causa, 

bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 
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A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000081-41.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

proposta por JEFERSON ARAUJO ALVES em face de VIVO S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. REJEITO litigância de má-fé, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito, e será analisado em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, haja vista, não possuir nenhum débito junto a 

requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou contrato, 

extratos ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A reclamada 

afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima 

que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de prova, 

nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou origem do 

débito. O que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas do sistema 

de informática. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se 

ainda a existência de negativação preexistente, em nome da parte autora, 

não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de 

existirem anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em 

nome da parte autora (id. 13579020), consoante o teor da súmula 385 do 

STJ. No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo 

deve ser julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou 

documentos capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte 

autora. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não 

se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais formulado na exordial; - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do 

trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000220-90.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por JOSE CLAUDIO MOREIRA DE SOUZA em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas, produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 
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abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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CLAUDIOMAR MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000223-45.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por CLAUDIOMAR MOREIRA DE SOUZA em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. Em que pese 

às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado faturas, contrato assinado e documentos pessoais, que 

demonstram a relação contratual entre as partes, restando comprovado 

de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda 

tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 
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NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 129,47 (cento e vinte 

e nove reais e quarenta e sete centavos), com juros e correção monetária 

a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a 

quitação retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro 

nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, 

que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 10% e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 129,47 (cento e vinte e nove 

reais e quarenta e sete centavos), relativo às faturas em aberto, com 

juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 

Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do 

trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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CLAUDIOMAR MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)
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VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000223-45.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por CLAUDIOMAR MOREIRA DE SOUZA em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. Em que pese 

às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado faturas, contrato assinado e documentos pessoais, que 

demonstram a relação contratual entre as partes, restando comprovado 

de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda 

tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 
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razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 129,47 (cento e vinte 

e nove reais e quarenta e sete centavos), com juros e correção monetária 

a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a 

quitação retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro 

nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, 

que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 10% e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 129,47 (cento e vinte e nove 

reais e quarenta e sete centavos), relativo às faturas em aberto, com 

juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 

Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do 

trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000209-61.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ANTONIO ALVES CARDOSO FILHO em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e faturas, produzidas unilateralmente A requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

suas alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Via de consequência procede à pretensão 

de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos 

órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano 

e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado nos autos indica postura da 

Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à 

perda do tempo útil despendido pela parte autora, na busca de uma 

solução amigável ao problema, o que por si só também caracteriza o dano 

moral. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O 

dano moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que 

deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do 

caso concreto. No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que 

o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a requerida não 

anexou documentos capazes de comprovar a efetiva contratação pela 

parte autora. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, deverá a 

reclamada providenciar as providências nesse sentido. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 
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danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES CARDOSO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000209-61.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ANTONIO ALVES CARDOSO FILHO em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e faturas, produzidas unilateralmente A requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

suas alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Via de consequência procede à pretensão 

de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos 

órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano 

e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado nos autos indica postura da 

Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à 

perda do tempo útil despendido pela parte autora, na busca de uma 

solução amigável ao problema, o que por si só também caracteriza o dano 

moral. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O 

dano moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que 

deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do 

caso concreto. No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que 

o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a requerida não 

anexou documentos capazes de comprovar a efetiva contratação pela 

parte autora. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, deverá a 

reclamada providenciar as providências nesse sentido. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 
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cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-63.2018.8.11.0026
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000183-63.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Decido. DA LITISPENDÊNCIA Analisando 

detidamente o presente processo e o feito nº 1000142-96.2018.8.11.0026, 

verifica-se que ocorre o fenômeno da litispendência, já que se tratam das 

mesmas partes, dos mesmos fatos e dos mesmos pedidos. Dispõe o artigo 

337, § 1° e 2° do CPC, que, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, assim como, uma ação 

é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. Por ter sido a presente distribuída posteriormente, 

tratando-se de ações envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, implica, portanto, em litispendência. Assim, a ação deverá ser 

extinta, sem resolução do mérito. Por fim, a parte autora deverá ser 

responsabilizada pela prática de litigância de má-fé. A propositura da 

presente demanda em litispendência demonstra o intuito nocivo à 

administração da Justiça, configurando iniciativa temerária, tornando 

imperiosa a aplicação das penas da litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do 

Código de Processo Civil). Nesse sentido colaciono jurisprudência: 

Responsabilidade civil. Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA de débito 

cumulada com reparação de danos morais. TRÊS ações distribuídas na 

mesma data com idêntica causa de pedir E PEDIDO. multiplicação indevida 

de processos. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÃO 

COM O MESMO OBJETIVO DA ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “NE 

BIS IN IDEM”. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. ART. 301, INC. V, DO 

CPC/73. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM 

FULCRO NO ART. 267, INC. V, DO CPC/73. Renovação de demanda 

buscando a indenização por danos morais com base numa mesma causa 

de pedir, qual seja, registro negativo efetivado pela ré em nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Acordo firmado dando plena e 

geral quitação à relação jurídica havida entre as partes. Constatada a 

litispendência, o segundo processo deve ser extinto, com esteio no art. 

267, inc. V, do CPC/73. A litigância temerária enseja o sancionamento com 

a imposição de multa, forte nos arts. 17 e 18 do CPC/73; entretanto, não 

autoriza a revogação da AJG. In demonstrada alteração na situação 

financeira da parte autora a autorizar a revogação do benefício da AJG, 

impõe-se mantê-lo. Nona Câmara Cível, Apelação Cível Nº 70069402188 

(Nº CNJ: 0150412-74.2016.8.21.7000). Restou patente que age de má-fé o 

autor no ajuizamento da presente demanda para pedir indenização por 

danos morais em duplicidade, referente ao mesmo debito, e mesmo 

contrato. Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso V do NCPC, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a 

LITISPENDÊNCIA. - Condeno a parte Requerente, como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE LUZIA MUNIZ MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000208-76.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ADAIANE LUZIA MUNIZ MARQUES em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o referido documento não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 
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com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que 

inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa 

senda, a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é 

a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O 

contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, deverá a reclamada 

providenciar as medidas nesse sentido. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WALLIF DANIEL LEOPICI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000043-29.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por WALLIF 

DANIEL LEOPICI DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise 

do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, não reconhecendo o débito 

junto a requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações 
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aduzidas pela defesa, tendo está anexado faturas, contrato assinado e 

documentos pessoais, que demonstram a relação contratual entre as 

partes, restando comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos 

débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos 

restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 448,97 

(quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), com 

juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. 

Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de 

má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, 

condeno a reclamante ao pagamento de multa de 10% e de indenização de 

10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do 

Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

de R$ 448,97 (quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete 

centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e correção monetária 

a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a 

quitação retirar as restrições do nome do autor. - Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-72.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUSTRAGESILO SOARES DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010224-72.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por AUSTRAGESILO SOARES DE GODOY em desfavor de 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. 

Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Passo a análise do mérito. 

Aduz a parte autora que teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de 

crédito, por um débito de responsabilidade da parte reclamada, não 

possuindo nenhum débito em aberto capaz de ensejar a referida 

negativação. A parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito 

existe e decorre de contratação legitima cujas faturas não foram 

adimplidas, o que justificou o encaminhamento dos dados cadastrais da 

reclamante aos bancos de dados de consumidores inadimplentes, 

exercício regular de direito, não havendo que falar em dano moral. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou contrato, 

relatório, áudio de ligação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. O que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas 

do sistema de informática. Restando caracterizada a falha e a abusividade 

na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. O 

contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 
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empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao triplo do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgar improcedente o pedido 

contraposto; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-36.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000146-36.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

proposta por ELIZANGELA SOUZA DA COSTA em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o comprovante de endereço não é documento indispensável ao 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo 

necessária apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua 

o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. No que se refere a 

preliminar de impossibilidade de gratuidade da justiça, a mesma merece ser 

rejeitada, pois, como é sabido, a benesse da gratuidade da justiça no 

âmbito dos juizados especiais é dispensável em sede cognitiva, sendo 

imprescindível a manifestação quanto ou seu deferimento ou não somente 

em sede recursal. A respeito, vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados 

Especiais: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 
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que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada afirma que a contratação 

foi realizada por meio de “televenda”, contudo, não anexou gravação da 

referida ligação, sendo provas de fácil produção pela requerida. A 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. O que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas 

do sistema de informática. Restando caracterizada a falha e a abusividade 

na prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se 

ainda a existência de negativação preexistente, em nome da parte autora, 

não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de 

existirem anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em 

nome da parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. No que se 

refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado 

improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento; - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial; - Julgo improcedente o pedido contraposto; Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON BENEDITO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000222-60.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por GENILSON BENEDITO 

MANOEL DA SILVA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir nenhum 

débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débito, apenas documentos unilaterais. A reclamada afirma a existência do 

débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se a 

existência de negativação preexistente, em nome da parte autora (id 

14085240), com exibição no ano de 2014, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem 

revertidos a favor da parte reclamante. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que 

exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-60.2018.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON BENEDITO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000222-60.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por GENILSON BENEDITO 

MANOEL DA SILVA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir nenhum 

débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débito, apenas documentos unilaterais. A reclamada afirma a existência do 

débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se a 

existência de negativação preexistente, em nome da parte autora (id 

14085240), com exibição no ano de 2014, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem 

revertidos a favor da parte reclamante. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que 

exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000118-68.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por MARCIO VINICIUS JESUS 

DO NASCIMENTO em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares suscitadas. Enfrento-as. As alegações 

apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção do 

processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 
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débito. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, verifica-se a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora (id 13106834), não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem 

revertidos a favor da parte reclamante. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-74.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000234-74.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por LUCIANA MARIA DA SILVA 

em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. As alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo 

para a extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. A inteligência 

do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 

sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o 

Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débito, apenas documentos unilaterais. A reclamada afirma a existência do 

débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se a 

existência de negativação preexistente, em nome da parte autora (id 

14139140), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na exordial Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do 

trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-22.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE MOREIRA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 
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8010195-22.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA LUCILENE 

MOREIRA DE SOUZA ALVES em face de BANCO DO BRASIL S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. Indefiro a preliminar de inépcia, uma vez que, se confunde 

com o mérito e sera julgada em momento oportuno. No que diz respeito à 

preliminar de ilegitimidade da parte, a mesma deve ser indeferida haja 

vista, ser a autora parte legitima para figurar no polo ativo da presente 

ação. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que 

pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta 

ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, 

portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado faturas, contrato assinado pela parte autora (id. 6541336), 

restando comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que 

ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, 

e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do 

trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARY NEUZA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000006-02.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME, já qualificada, em face da sentença de id. 12281016, 

alegando a omissão no tocante ao pedido contraposto. Conheço dos 

embargos, por serem tempestivos, conforme certidão de id. 12690989. 

Decido. A Lei dos Juizados Especiais 9.099/1995, prevê, em seu artigo 48, 

a possibilidade de oposição de embargos contra decisões ou acórdãos 

que estiverem eivados de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. 

Vejamos o teor do referido dispositivo legal: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, alega a embargante que a 

sentença objurgada se encontra omissa no que se refere ao pedido 

contraposto, ante a comprovação da existência do debito. Analisando os 

argumentos por trazidos, bem como a sentença objurgada, entendo que 

os presentes embargos merecem provimento, ante a ausência de 

manifestação na sentença atacada, sobre questão apresentada em 

contestação pela requerida “pedido contraposto”. Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e DOU PROVIMENTO para constar na referida sentença: 

“Tendo em vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto 

formulado na contestação, de modo que o reclamante deverá pagar à 

empresa ré o valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), com juros e 

correção monetária a partir do vencimento das parcelas, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. 

Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE esta reclamação - ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), relativo às parcelas em aberto, 

com juros e correção monetária a partir do vencimento, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor”. 

No mais, devendo permanecer o comando judicial atacado tal como está 

lançada. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 787 de 1001



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59454 Nr: 282-29.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCI VIEIRA PAIVA, KEILIANE DA SILVA 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para que se manifeste da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de ref. 45.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59747 Nr: 447-76.2016.811.0088

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TROPICAL PISOS , ANDRE BIANCHINI SERAFIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIO TORREMOCHA AGUILAR (ESPOLIO), 

FABIANA RODRIGUES AGUILAR, SANDRA MARISA DO NASCIMENTO 

LOTEK, ANA MARIA RODRIGUES, GABRIELLY LOTEK TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação de crédito ajuizado por Brasil Tropical 

Pisos em face do espólio do Sr. Dércio Torremocha Aguilar.

Recebida a petição inicial (ref. 4), foi determinada a citação da 

inventariante do espólio do requerido.

À ref. 15, a parte requerida ofertou bem imóvel para quitação integral da 

dívida e requereu a citação das herdeiras Sandra Marisa do Nascimento 

Lotek e Gabrielly Lotek Torremocha e da terceira interessada Ana Maria 

Rodrigues.

 Intimado, o autor manifestou-se à ref. 31, concordando com a citação das 

demais herdeiras.

É o relato. Decido.

Tendo em vista a concordância da parte autora, determino a citação das 

herdeiras Sandra Marisa do Nascimento Lotek e Gabrielly Lotek 

Torremocha, na pessoa de sua genitora e de Ana Maria Rodrigues, para 

manifestarem no processo, nos termos da determinação inicial.

Determino, ainda, que a Secretaria diligencie junto ao processo em apenso 

para a obtenção do endereço das herdeiras Sandra Marisa do Nascimento 

Lotek e Gabrielly Lotek Torremocha.

Após o cumprimento da determinação acima, intime-se a parte autora, para 

que manifeste-se quanto ao bem ofertado para pagamento da dívida, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63885 Nr: 3342-10.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Zenaide Faoro, Adelar Antonio Weissheimer, 

Jandir Paulo Weissheimer, Vaniza Luzia Weissheimer, Evandro Rodrigo 

Weissheimer, Egon Vanderlei Weissheimer, Joel Adriano Weissheimer, 

Cloneide Regina Weissheimer Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFALDA LUIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 Por tal razão, prejudicada tal preliminar. Não há nulidades ou questões 

pendentes a serem apreciadas, razão pela qual DECLARO O FEITO 

SANEADO.Defiro a produção de prova oral pelas partes. CONCEDO o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de outubro de 2018, às 13 horas e 30 minutos, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas, bem como colhidos 

os depoimentos pessoais das partes, caso requerido. Justifico a data em 

razão da lotada pauta de audiências. Intimem-se as partes, por seus 

advogados, com as advertências legais. Deverão os advogados se 

atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da 

prova testemunhal.Cumpra-se.Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54213 Nr: 851-98.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo, fundada em 

honorários advocatícios como defensor dativo, referente aos processos 

números: (...) A parte exequente postula o valor de R$ 16.800,00 

(dezesseis mil e oitocentos reais). Recebida a inicial (fls. 24/25), fora 

determinada a citação da parte executada. Devidamente citada, a parte 

executada permaneceu inerte, consoante certificado às fls. 36. É o relato. 

Decido. (...) Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 

R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), correspondente às 

certidões de honorários por atuação como defensor dativo nos processos 

números :  2018-24 .2012 .811 .0088 ,  1660-25 .2013 .811 .0088 , 

920-38.2011.811.0088, 1661-44.2012.811.0088, 486-15.2012.811.0088 e 

525-17.2012.811.0088. Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento. Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 5437 Nr: 22-11.2000.811.0088

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ JACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - OAB:5389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 Vistos.

Trata-se de embargos a execução, proposto por OSMAR LUIZ JACOMINI 

em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Recebida a petição inicial (fls. 49-v), foi determinada a citação do 

embargado.

Impugnação aos embargos aportou às fls. 54/98.

Manifestação do embargante às fls. 100/101.

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendiam produzir, bem como o interesse em designação de eventual 

audiência de conciliação, o embargado informou não ter possibilidade de 

transação entre as partes e não ter outras provas a produzir. O 

embargante, por sua vez, requereu a designação de audiência preliminar.

À fl. 151, tendo em vista que a parte embargada ofereceu proposta de 

acordo nos autos em apenso, foi determinada a intimação do embargante, 

para que se manifestasse.

 Por meio da certidão de fl. 153, a Secretaria certificou que o embargante 

não se manifestou.

 Determinada novamente a intimação do embargante, para que 

manifestasse quanto ao prosseguimento do processo, este mais uma vez 

permaneceu inerte (fl. 163.)
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O feito encontra-se paralisado há mais de 09 (nove) anos.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas pelo embargante.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39474 Nr: 67-29.2011.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE JANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALMIR DOS REIS JANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante, pessoalmente, para que dê cumprimento ao 

determinado às fls. 28, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

 Encaminhe-se cópia da mencionada determinação junto ao mandado de 

intimação.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34826 Nr: 1358-69.2008.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B

 Ante o exposto e sem maiores delongas, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada 

concedida. Assim, uma vez certificado o trânsito em julgado da presente 

sentença, determino ao Banco do Brasil S/A que:a) garanta aos clientes o 

atendimento em, no máximo, 15 (quinze) minutos, em dias normais, e 20 

(vinte) minutos em véspera ou após feriados prolongados, o que deverá 

ser disponibilizado no prazo de 20 (vinte) dias;b) disponibilize aos 

usuários da agência comprovante ou senha contendo os dados da 

agência, o horário de ingresso na fila e o horário de atendimento, no prazo 

de 20 (vinte) dias;(...) Com fulcro no artigo 536, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c art. 84, §5º, do Código de Defesa do Consumidor e art. 

11, da Lei 7.347/85, fixo multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais) para 

cada dia em que ao menos um consumidor deixar de ser atendido no 

tempo máximo estabelecido no item “a” desta sentença e multa de R$ 

1.000,00 (um mil reais) para cada dia de descumprimento das demais 

determinações fixadas.Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que é autor o Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51210 Nr: 1975-87.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Ante o exposto e sem maiores delongas, julgo PROCEDENTE em parte o 

pedido inicial, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Assim, uma vez certificado o trânsito em julgado 

da presente sentença, determino à empresa Centrais Elétricas 

Mato-Grossenses S/A – CEMAT – que implemente, no prazo de 30 (trinta) 

dias, as providências técnicas necessárias para substituir e adequar aos 

padrões exigidos pela ANEEL, melhorando efetivamente o serviço público 

essencial de energia elétrica no município. Com fulcro no artigo 536, §1º, 

do Código de Processo Civil c/c art. 84, §5º, do Código de Defesa do 

Consumidor e art. 11, da Lei 7.347/85, fixo multa diária de 5.000,00 (cinco 

mil reais) para cada dia em que ao menos um consumidor de Aripuanã 

deixar de ser atendido em conformidade com as normativas da ANEEL. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que é autor o Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, por 

aplicação analógica do artigo 19, da Lei nº. 4.717/65, na parte que toca à 

improcedência.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70164 Nr: 4133-42.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos etc.

 Em atendimento à determinação contida no Ofício Circular nº 

10/2018-GAB/J-Aux., verifico que foi proferida sentença condenatória em 

desfavor do acusado em 11/07/2018.

 Mantenho a prisão decretada em sentença por seus próprios 

fundamentos, garantindo a ordem pública.

Certifique-se o decurso do prazo recursal acerca da sentença proferida 

nos autos.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, deem cumprimento ao disposto no art. 422 do Código de 

Processo Penal.

Após, venham conclusos para designação da Sessão do Tribunal do Júri.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77031 Nr: 2803-73.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESTRANDA GOMES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERICA CHRISTIANA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De plano, deixo por ora de homologar o acordo entabulado entre as partes 

e determino a intimação da parte exequente, por seu advogado, para que 

se manifeste quanto ao comprovante de transferência realizado ao 

causídico, uma vez que a pessoa que o realizou é estranha à lide.

Após, retornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36291 Nr: 1033-60.2009.811.0088

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 789 de 1001



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO ITAUCARD 

S.A., em face de AMAURI MOURA.

A liminar foi deferida (fls. 43/44).

O autor requereu a desistência da ação (fls. 103).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

Afere-se dos autos que o requerido não foi citado da ação, portanto, não 

se faz necessária sua concordância quanto ao pedido de desistência.

 No caso não há impedimento para homologação da desistência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pela parte autora.

 Sem honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 26274 Nr: 724-78.2005.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELIA DE MOURA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

Tendo vista que é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, bem como que o requerido não foi localizado no endereço indicado 

no processo para ser intimado da necessidade de constituir novo 

advogado, reputo válida sua intimação e determino o prosseguimento do 

processo sem a sua presença.

No mais, colha-se o parecer ministerial. Após, conclusos para sentença.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 26273 Nr: 723-93.2005.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELIA DE MOURA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

Trata-se de medida cautelar de arrolamento de bens, proposta por Maria 

Hélia de Moura Andre em face de Luciano Gomes de Castro.

Recebida a petição inicial (fl. 18), foi designada audiência de justificação e 

determinada a citação do requerido.

Às fls. 33/34, este Juízo deferiu o pedido liminar da autora.

Determinada a intimação da parte autora para requerer o que de direito (fl. 

77), esta devidamente intimada por seu advogado (fl. 82), não se 

manifestou (fl. 84).

 Intimada pessoalmente (fl. 89), para manifestar-se quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, a autora, novamente permaneceu inerte (fl. 91).

O feito encontra-se paralisado há mais de 02 (dois) anos.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

REVOGO a liminar inicialmente concedida.

Custas remanescentes pela requerente.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28722 Nr: 3141-04.2005.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA GOMES DA SILVA, JOSÉ MOZZER DA SILVA, 

NILDA GOMES DA SILVA, NEURACI GOMES DA SILVA, NEURA GOMES 

DA SILVA GOIS, ROSANA APARECIDA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO ROCHA JUNIOR, CLEBER AUGUSTO 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, 

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:MT-11039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que os autores informaram a substituição 

do causídico inicialmente constituído nos autos (fl. 202). Contudo não 

constato a apresentação de procuração dos novos causídicos.

Assim, determino a intimação dos autores, para que regularizem a 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-23.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, e ante os valores a serem levantados nos autos pela 

autora, intimo a parte requerida para querendo, apresentar impugnação ou 

recurso, nos termos do provimento 68/2018, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53066 Nr: 1486-77.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE ! - OAB:174974/SP, EDSON EMILIO DA ROCHA - OAB:OAB/MT 

22.746/0

 CÓDIGO 53066

Vistos etc.

Em razão do teor da certidão contida às fls. 200 deste feito, NOMEIO como 

defensor dativo o Dr. Tiago Jose Lipsch – OAB/MT 23383-0 que deverá 

ser intimado da aludida nomeação, para promover a defesa do réu, 

notadamente com relação a apresentação de Contrarrazões ao Recurso 

de Apelação do Ministério Público.

Ato contínuo, REVOGO a nomeação do advogado Dr. EDSON EMILIO DA 

ROCHA, vez que não cumpriu a sua função no processo.

Em não havendo recusa desta nova nomeação, intime-se o denunciado do 

referido ato.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64015 Nr: 460-05.2017.811.0100

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAHARA CRESTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LEMOS GIL - OAB:14933, 

RUBENS MENDES MADEIROS - OAB:22528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de acordo 

com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64015 Nr: 460-05.2017.811.0100

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAHARA CRESTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LEMOS GIL - OAB:14933, 

RUBENS MENDES MADEIROS - OAB:22528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido a ref. 39 formulado pelo Advogado de SAHARA 

CRESTANA PEREIRA e DETERMINO a expedição de ofício ao órgão que 

detém a guarda do veículo, para que proceda na devida liberação do 

mesmo em nome do advogado Dr. Rubens Mendes Madeiros – OAB/MT 

22.528, lavrando-se o respectivo termo de entrega de veículo, o qual 

posteriormente deverá ser encaminhado à Vara Única desta Comarca de 

Brasnorte/MT, com a indicação do código deste feito.

Cumpra-se servindo a presente decisão como ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69215 Nr: 290-96.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

JUÍNA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA LEAL, NELSON DA SILVA, 

Walber Matos Pacheco, WEGSMAR DE OLIVEIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 17200, Elton Antônio Rauber - OAB:OAB/MT 19.692, 

Paulo Robson Veronezi - OAB:OAB/MT 22.511/O

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecimento no Fórum da Comarca de Brasnorte/MT, em audiência de 

instrução e julgamento criminal, que foi designada para a data de 

27/08/2018, às 14h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 9867 Nr: 3-95.2002.811.0100

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE CARMEN KNAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMO BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 Código: 9867

Vistos etc.

Ante a renúncia do mandato formulada pela advogada Dr. Thais dos 

Santos Diniz – OAB/DF nº 35.730, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado Dr. Tiago Jose Lipsch – OAB/MT 23383-0, sendo que, em não 

havendo recusa, deverá manifestar o que for de direito no prazo de 10 

dias.

INTIME-SE IMEDIATAMENTE o representante do Ministério Público para 

manifestação no prazo de 10 dias, em razão da existência de interesse de 

pessoa idosa e portadora de deficiência (executado).

Em seguida, intime-se a equipe técnica deste Juízo (Psicóloga e Assistente 

Social) para elaboração de um estudo acerca da situação psicossocial do 

executado, no prazo de 30 dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69718 Nr: 574-07.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde - MT, CESUL- CERAMICA SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila da Silva - OAB:OAB/PR 

68.040, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 17, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa da 

sua advogada a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63839 Nr: 342-29.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE TOYOFUKU, SHIZUKO TOYOFUKU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON, DORVAL 

SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25009, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:OAB/PR 24.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNYFER MORAES DE LIMA - 

OAB:22767/O, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/O

 Defiro o pedido Ref: 57 em seus termos para determinar a penhora dos 

imóveis assinalados, com devidas anotações requisitadas, mediante 

recolhimentos das taxas de diligência de oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66701 Nr: 2157-61.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geová José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de tutela antecipada em Ação de conversão de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez.

 A requerente peticionou no sentido de que seja reestabelecido o 

pagamento do seu auxílio doença, posteriormente sua conversão em 
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aposentadoria por invalidez.

 Juntou a parte autora atestado de especialista juntamente com laudo 

atestando sua incapacidade para o trabalho.

Entretanto, o INSS, juntou comunicado da decisão informando que a perícia 

médica concluiu não existe incapacidade para o trabalho em sua atividade 

habitual, informando que cabe dessa decisão recurso administrativo a ser 

interposto no prazo de 30(trinta) dias.

No caso, em vista da dissonância de entendimento o corpo médico do 

INSS e o Laudo particular apresentado, pendente a possibilidade de 

recurso administrativo, momentaneamente deve prevalecer a decisão do 

órgão com atribuição legal para avaliação do feito.

Posto isto, indefiro o pedido cautelar liminar e determino:

- Intimação do INSS para que informe se o recurso administrativo foi 

interposto e o seu estágio de tramitação, com juntada nos autos dos laudo 

médico já realizado, no prazo de 20(vinte) dias, sob pena de crime de 

desobediência e reanalise do pedido liminar;

- A suspensão do processo até exaurimento da instância administrativa 

com trânsito em julgado do recurso eventualmente interposto, devendo 

cópia do mesmo ser remetidos aos autos, no prazo máximo de 20(vinte) 

dias, sob pena de crime de desobediência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65613 Nr: 1459-55.2017.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDO LIMA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neucilene Souza da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de acordo 

com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66642 Nr: 2112-57.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASÉGGIO, ENI WEBBER BASÉGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada de carta precatória acostada a ref. 45, e 

visando o devido impulsionamento dos autos, promovo a intimação da 

parte requerente, na pessoa de seu advogado, para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71896 Nr: 1882-78.2018.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mariangela Sagioratto, TIAGO JOSÉ LIPSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA T CARVALHO BRAGA, 

ROBERTO ANTÔNIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de MS com pedido de medida liminar proposto por Mariângela 

Sagioratto em face do Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte/MT e 

da presidente da comissão de sindicância e inquérito administrativo Vera 

Lúcia T. Carvalho Braga.

Manifesta, em síntese, irregularidades e ilegalidades no PAD que resultou 

no afastamento provisório da servidora de suas funções habituais.

O MPMT manifestou no sentido de indeferimento da liminar requerida, 

afirmando inexistir irregularidades aparentes no PAD que permitam a 

conclusão antecipada do mérito ou possibilidade de lesão irreversível ao 

direito da impetrante.

Posto isto, postergo a apreciação do pedido liminar para momento 

posterior á juntada de informações e determino:

- Intimem-se as autoridades coatoras supracitadas pessoalmente, por 

oficial de justiça, com cópia integral dos autos, para que prestem 

esclarecimentos, no prazo de 10(dez) dias, sob pena preclusão. Ciência 

ao MPMT.

C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  c o m o  M A D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54748 Nr: 1230-03.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a autora para que apresente contrarrazões de apelação no 

prazo legal, sob pena de preclusão.

Após, remetam-se os autos ao TRF1 com as baixas e anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72076 Nr: 1946-88.2018.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo-se em vista o pedido de justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora 

para que, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito, comprove 

nos autos a alegada hipossuficiência financeira ou promova o devido 

recolhimento da taxa e das custas judiciais, trazendo prova aos autos, o 

que deverá ser certificado, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

preclusão.

Oportunamente, informo que as guias, referentes aos aludidos 

recolhimentos estão disponíveis no site do TJMT, no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/distribuicao.

Decorrido aludido prazo, o que deverá ser certificado, com ou sem a 

promoção da determinada diligência, venham-me os autos conclusos, para 

ulteriores deliberações.

Informo também que ser condição essencial do pedido informada na inicial 

a indicação do endereço onde possivelmente encontra-se o bem (veículo), 

devendo ser informado no prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65273 Nr: 1247-34.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente de Juina-Mt - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.377/MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13592
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO (INFRAÇÃO AMBIENTAL) proposta por 

GIUSEPPE ANTONIO BIANCO em face de ESTADO DE MATO GROSSO.

Tendo em vista o que consta dos autos, verifico que este aderiu ao 

programa regularize e pagou seu débito administrativamente, assim, 

evidente a falta de interesse processual, conforme manifestação da 

AGEMT.

Nesses casos o NCPC dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso VI, do NCPC.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas/taxas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa residuais 

atualizado pelo INPC, revogando qualquer benefício de justiça gratuito 

anteriormente concedido.

 Defiro parcialmente o pedido de levantamento da caução pecuniária 

depositada em juízo, devendo permanecer retido os valores referentes 

aos valores de custas/taxas processuais e honorários advocatícios, 

expedindo-se alvará em relação ao restante após o trânsito em julgado.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24495 Nr: 731-58.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o quelhe for 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52817 Nr: 1230-37.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER BURG - ME, RODRIGO BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, na pessoa do advogado, para que 

efetuem o pagamento da condenação conforme sentença retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10(dez por cento) sobre 

montante e execução forçada conforme os artigos 523 e seguintes do 

CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51888 Nr: 318-40.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO TEIXEIRA COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DO CARMO TEIXEIRA COMERCIO - 

ME, CNPJ: 05069657000129. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em face de 

MARIA DO CARMO TEIXEIRA COMERCIO - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 13.435,93 (treze mil quatrocentos 

e trinta e cinco reais e noventa e três centavos)., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2275/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/03/2013

 - Valor Total: R$ 13.435,93 - Valor Atualizado: R$ 13.435,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Defiro o pedido fl.23 em seus termos. Citem-se os 

executados por edital no prazo legal. Após, intime-se a fazenda pública 

para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de extinção do processo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 30 de julho de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51986 Nr: 416-25.2013.811.0100

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EHDSF, DJDSF, MADSF, DIDSF, RCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVERALDO MATOS FERNANDES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

DETERMINO que o genitor, EVERALDO MATOS FERNANDES, PAGUE a 

título de alimentos aos filhos menores o valor de R$ 394,00 (trezentos e 

noventa e quatro reais) mensais, equivalente a 50% do salário mínimo 

vigente, todo dia 05 de cada mês, bem como 50% das despesas de saúde 

e educação.FIXO honorários advocatícios a Defensora Dativa no valor de 

1 UHR, a ser honrado pelo Estado. SIRVA a presente como título executivo 

sem a necessidade de expedição de certidão pela Secretaria e ANOTE-SE 

no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.CIÊNCIA ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 30 de julho de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 182-38.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Intime-se a autora para que se manifeste acerca da petição Ref:121, no 

prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64608 Nr: 856-79.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usimat Destilaria de Álcool Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO ACCO, LUCIMARI 

ROSSATO ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262-MT, Fábio Valente - OAB:8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 Despachei no apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 1853-28.2018.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO ACCO, LUCIMARI ROSSATO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usimat Destilaria de Álcool Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262-MT, Fábio Valente - OAB:8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 Cite-se a embargada para que se manifeste no prazo legal, devendo 

obrigatoriamente se manifestar acerca do pedido liminar e garantia 

ofertada (casa), sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22294 Nr: 20-87.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao tempo em que DEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 95/97, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente, referentes 

ao débito principal e aos honorários de sucumbência, conforme cálculos 

de fls. 83/84 e DETERMINO o envio destes autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, para realização 

de cálculo de liquidação do débito, relativo ao débito principal e também no 

que tange ao valor dos honorários de sucumbência, em cumprimento ao 

artigo 3º do Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22293 Nr: 19-05.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DO PRADO FARIA PIETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, SANDRA DO PRADO FARIA PIETSCH - OAB:9397 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao tempo em que defiro o pedido de fls. 57/59, HOMOLOGO o valor 

apresentado pela Fazenda Pública Estadual na quantia total de R$ 

12.511,29, sendo o valor principal R$ 11.373,90 e os honorários de 

sucumbência R$ 1.137,39 e, desse modo, determino as consequentes 

expedições de duas RPV’s – Requisições de Pequenos Valores, nas 

quantias apresentadas (valor principal e honorários de sucumbência), 

considerando o caráter alimentar dos honorários perseguidos.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020016-22.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BRASNORTE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SAMPAIO RODRIGUES CAMPOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8020016-22.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: BRASNORTE 

PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: JANAINA SAMPAIO RODRIGUES 

CAMPOS Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se 

manifeste no prazo de 5 dias a cerca do expediente ID 8987604.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-11.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DORNELES HAHN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010017-11.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ROSALINA 

BATISTA DE MENEZES - ME REQUERIDO: HENRIQUE DORNELES HAHN 

Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no 

prazo de 5 dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 8987851.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-29.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010074-29.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CASARTE 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: 

LUCAS INACIO DA SILVA Intimo o exequente, na pessoa do seu 

advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da certidão do 

oficial de justiça ID 8988543.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-66.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010078-66.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CASARTE 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: 

WANDERLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO Intimo o exequente, na pessoa 

do seu advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da 

certidão do oficial de justiça ID 8988574.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-06.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BURG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010082-06.2016.8.11.0100; Valor causa: R$ 

1.564,62; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDER BURG Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

8010082-06.2016.8.11.0100; Valor causa: R$ 1.564,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BRASNORTE - MT, 31 de julho de 2018 

Atenciosamente. MARCOS EDIONES BERTHOLDI Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 - TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-80.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010090-80.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CLAUDETE 

TREVISAN REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento, visto que não há 

necessidade de dilação probatória, sendo suficientes para prolação da 

sentença as provas carreadas nos autos. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por CLAUDETE GRIMM DENADAI em desfavor de 

OCEANAIR Linhas Aéreas S/A ?AVIANCA?. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A autora alega na inicial que realizou viagem de férias e lua 

de mel com seu esposo para a cidade de Fortaleza-CE na data de 

10.01.2016, viagem que durou até o dia 20 do mesmo mês. Sustenta que 

no momento do desembarque no aeroporto, não lhe foi entregue sua 

bagagem, que somente foi localizada e entregue no dia seguinte 

(11.01.2016). Aduz a Requerente que depois de pegar sua bagagem, 

verificou a ausência de pertences. Afirma que entrou em contato com a 

companhia aérea informando a violação da bagagem a fim de solucionar o 

problema administrativamente, contudo, não obteve êxito, razão pela qual 

propôs esta demanda para receber indenização pelos alegados danos 

morais sofridos e ver ressarcidos os danos materiais relativos aos 

pertences que desapareceram da bagagem. Na contestação a Requerida 

reconhece que a bagagem foi extraviada temporariamente, tendo sido 

entregue no dia posterior ao do desembarque. Entretanto, a companhia 

aérea contesta os demais termos da inicial, aduzindo a inexistência de 

dano moral indenizável, bem como a ausência de dano material, pois a 

Requerente não teria comprovado a violação da bagagem. Pois bem. 

Incontroverso o fato de que a bagagem da Requerente foi extraviada 

temporariamente, vez que a própria Requerida reconhece a alegação em 

sede de contestação. Desse modo, resta a análise da existência ou não 

de dano moral indenizável e a ocorrência ou não da violação de bagagem, 

o que teria acarretado danos materiais para a Requerente no importe de 

R$ 1.921,10 (mil novecentos e vinte e um reais e dez centavos). É tema 

pacífico na jurisprudência nacional que o extravio de bagagem, ainda que 

temporário, configura falha na prestação do serviço, o que dá ensejo a 

indenização por danos morais. Todavia, o presente caso possui 

peculiaridades que fazem com que a análise do dano moral eventualmente 

existente seja mais complexa. Como já asseverado a Requerente pretende 

ser indenizada por danos morais e materiais. Para comprovar os alegados 

danos fez prova da compra das passagens aéreas, assim como juntou o 

recibo de entrega de bagagem datado de 11.01.2016 e duas notas fiscais 

de compra de roupas, que somam a quantia de R$ 1.921,10, alegando que 

essas roupas foram adquiridas especialmente para a viagem de férias e 

lua de mel e foram furtadas da sua bagagem. Ocorre que, analisando os 

documentos juntados, verifico que além de não merecer procedência a 

pretensão inicial, ainda resta caracterizada a litigância de má-fé por parte 

da Requerente, que se utiliza da via judicial como forma de enriquecimento 

ilícito, servindo-se de simulação. Conforme consta da inicial e dos 

documentos referentes às passagens aéreas, a viagem da Requerente 

ocorreu entre os dias 10.01.2016 e 20.01.2016. Efetivamente a bagagem 

somente foi entregue em 11.01.2016, de acordo com o recibo de entrega 

de bagagem juntado nos eventos 1.5 e 12.3. Observa-se desse 

documento (recibo de entrega de bagagem) que não houve qualquer tipo 

de ressalva com relação aos pertences da Requerente, não houve 

reclamação de possível violação do lacre da mala ou evidência de violação 

naquele momento. Das alegações feitas pela Requerente e do documento 

juntado no evento 1.6, nota-se que a reclamação por suposta violação da 

bagagem foi feita tão somente três dias após o recebimento da bagagem 

pela Requerente. Não obstante o fato de causar estranheza que somente 

depois de três dias a Requerente tenha percebido o suposto sumiço de 

seus pertences, ainda há de se ressaltar que as notas fiscais de compra 

de roupas juntadas nos autos, dão conta de que a compra se deu em 

13.01.2016 nas cidades de Cáceres-MT e Brasnorte-MT (evento 1.7), data 

em que, de acordo com os bilhetes de viagem, a Requerente estava na 

cidade de Fortaleza-CE. Visível que as notas apresentadas não condizem 

com a realidade dos fatos trazidos no processo, tendo em vista que, na 

data de 13.01.2016 a Requerente encontrava-se em Fortaleza-CE. Como 

então poderia ter realizado compras nas cidades de Brasnorte e Cáceres 

em Mato Grosso naquele dia? Teria a Requerente o poder da 

onipresença? Não. As alegações e documentos juntados pela Requerente 

evidenciam a utilização do processo judicial para fins escusos à lei, 

demonstrando que neste caso houve a simulação das notas fiscais 

exclusivamente para requerer em juízo aquilo não lhe é de direito. Ausente 

nos qualquer prova de que a bagagem da Requerente tenha sido violada, 

o que se comprova pelo recibo de entrega de bagagem devidamente 

assinado, do qual não constou qualquer reclamação. Frisa-se novamente 

que a reclamação por suposta violação e furto da bagagem somente 

ocorreu três dias após o recebimento da bagagem pela Requerente, o que 

reforça a tese de simulação dos documentos fiscais. Diante das 

circunstâncias fáticas, comprovadas documentalmente nos autos, 

facilmente se constata a inexistência de dano moral sofrido pela 

Requerente. Simplesmente não é crível que a Requerente tenha suportado 

dano moral por conta do extravio temporário de sua bagagem, quando ela 
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se utiliza dessa situação para simular documentos e criar um contexto 

para angariar judicialmente indenização por danos que não sofreu, em 

clara afronta aos ditames legais e morais, pois implica em enriquecimento 

ilícito. Sendo assim, não comprovada a violação da bagagem e/ou furto 

dos pertences da Requerente, tendo sido demonstrado nos autos que os 

documentos apresentados pela Requerente foram simulados a fim de 

corroborar suas alegações de que sofreu dano material, o que além de 

ilegal é imoral e, caso passasse desapercebido geraria enriquecimento 

ilícito, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

e o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. 

RECONHEÇO, de ofício, a litigância de má-fé por parte da Requerente, nos 

termos do art. 80, II e III[1] c/c art. 142 do Código de Processo Civil[2]. Por 

consequência, APLICO à Requerente pena de multa no importe de 10% do 

valor atualizado da causa (art. 81 do CPC[3]), bem como CONDENO a 

Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 55, parágrafo único, 

inciso I da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC). Deixo de arbitrar valor de 

indenização por prejuízos sofridos pela Requerida, visto que não 

vislumbro a ocorrência de tais prejuízos nos autos. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. P.C.I. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz Substituto [1] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) 

II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; [2] Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que 

autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou 

conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os 

objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de 

má-fé. [3] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante 

de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 

a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-22.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010165-22.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: INES 

SCHIMIDT - ME REQUERIDO: JOSÉ PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR 

SILVA Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste 

no prazo de 5 dias a cerca do expediente ID 8989654.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-63.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO EMMEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI NUNES PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010214-63.2016.8.11.0100; Valor causa: R$ 

878,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTO EMMEL Parte Ré: REQUERIDO: 

VALDECI NUNES PINHEIRO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: 

ROBERTO EMMEL Endereço: Avenida ANTÔNIO PRADO, S/N, QUADRA 01 

LOTE 10, RENASCER II, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Tendo em vista a 

certidão constante do evento nº 18, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias. Nesses casos o Novo Código de Processo 

Civil dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Art. 354. Ocorrendo qualquer das 

hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá 

sentença. Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC. Sem 

custas, taxas e honorários advocatícios nos termos dos arts. 54 e 55 da 

lei 9.099/95. Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. 31 de Março de 2017 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS EDIONES BERTHOLDI , digitei. 

BRASNORTE, 31 de julho de 2018. MARCOS EDIONES BERTHOLDI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BRASNORTE E INFORMAÇÕES: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 - TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010260-52.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DIEL COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MARCANTE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010260-52.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: ISRAEL DIEL 

COELHO EXECUTADO: JOEL MARCANTE Intimo o exequente, na pessoa 

do seu advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da 

certidão do oficial de justiça ID 8990732.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-58.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010279-58.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.281,88 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: RODRIGO CESAR DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

- EPP Endereço: Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 14/09/2018 às 14:30 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-42.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO MANOEL NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 
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processo: Processo: 8010293-42.2016.8.11.0100; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: INACIO MANOEL NUNES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

BRASNORTE , 31 de julho de 2018. Atenciosamente, MARCOS EDIONES 

BERTHOLDI Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BRASNORTE E INFORMAÇÕES: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 - TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-71.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI MORANDINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA NAVASCONI COPETTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010304-71.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

211,73 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDINEI MORANDINI - ME REQUERIDO: DALVA MARIA 

NAVASCONI COPETTI Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: EDINEI 

MORANDINI - ME Endereço: Avenida SENADOR JULIO CAMPOS, 1325, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 14/09/2018 

às 14:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22882 Nr: 442-66.2008.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE DE LIMA, DIVINO ANTUNES 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME GODOY 

CONTIJO - OAB:25.418/GO, RAFAEL COSTA MENDES - OAB:MG 

101668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 CONSIDERANDO QUE O DESPACHO LANÇADO NO DIA 2404.2018, NÃO 

HOUVE A DEVIDA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, impulsiono o 

presente feito, para intimar a parte através do advogado RAFAEL COSTA 

MENDES:

 Vistos, etc.

Os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo 

a sentença sido parcialmente reformada, à luz da decisão de folhas 

229/232.

Primeiramente, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetivar a juntada dos documentos que fez referência na petição de folhas 

258/260, os quais não aportaram aos feitos, mormente o instrumento de 

revogação de poderes concedidos aos patronos anteriores e os cálculos 

relativos à condenação.

 A secretaria deverá cadastrar o nome do causídico subscritor da petição 

de folhas 258/260, uma vez que consta procuração em seu nome (fl.63).

Expirado o prazo, certifique-se e após voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23664 Nr: 1220-36.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS IRMÃOS CARLOS COSTA LTDA, 

EDUARDO CARLOS DE FARIAS, FERNANDO CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de pedido de suspensão do processo, formulado pela parte 

executada (fl.165), juntando aos autos documentação (fls.166/170) dando 

conta do parcelamento da dívida relativa à CDA nº 20082869.

Observo que após a juntada do aludido petitório, fora dado 

prosseguimento regular ao feito, em direção à realização da hasta pública 

designada para 06/08/2018.

No entanto, até o momento, este Juízo ainda não deliberou acerca do 

pedido de suspensão formulado nos autos. Em razão disso, analiso-o.

Pois bem.

Depreende-se do Código Tributário Nacional – CTN, as hipóteses de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, art. 151:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento.

 Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das 

obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito 

seja suspenso, ou dela consequentes.

Compulsando os autos, constato que a documentação acostada pela parte 

executada, é relativa à CDA nº 20082869, o que ao menos neste 

momento, com fulcro no art. 151 do CTN, enseja a suspensão do feito até 

o adimplemento integral do débito.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O PAGAMENTO 

DEFINITIVO. Na execução fiscal, o parcelamento enseja a suspensão do 

fluxo processual e não a sua extinção. Inteligência dos arts. 922 do 

CPC/15, 151, incisos I e VI do CTN. RECURSO PROVIDO.

 (TJ-RS - AC: 70077493575 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2018)

Neste norte, DEFIRO o pedido de fl. 165, razão pela qual DETERMINO a 

SUSPENSÃO do processo, bem como a SUSPENSÃO da hasta pública 

marcada para 06/08/2018.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se no feito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intime-se, com urgência, o leiloeiro oficial para ciência da presente 

decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 432-90.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA REJANE CAYRES 

TEIXEIRA - OAB:3.414-A TO, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927-MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Compulsando os autos, verifico que fora designada audiência de instrução 

para oitiva da vítima VALTENIS CARDOSO DE SOUZA (fls.552/553-v).

Realizada a intimação do réu quanto à audiência de instrução para oitiva 

da vítima (fl.565).

O réu manifestou-se (fl.569), requerendo a dispensa de sua presença na 
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aludida solenidade, apresentando como justificativa que reside no estado 

de Tocantins, sendo que seu deslocamento significaria alto custo, que não 

teria como arcar. Na mesma ocasião, foi solicitada a dispensa da defesa 

técnica, sob o fundamento de não haver interesse em realizar qualquer 

pergunta à vítima.

Intimada a vítima (fl.607).

Às fls. 608/608-v, este Juízo deferiu o pedido de fl. 569, dispensando o 

réu do comparecimento à solenidade pelas razões apresentadas. No 

entanto, com relação à defesa técnica, este Juízo indeferiu o pedido de fl. 

569, ocasião em que fora alertado que a possível ausência do patrono da 

parte ré ensejaria a nomeação de defensor dativo para acompanhar o ato.

Ocorre que a audiência designada para o dia 23/07/2018 não fora 

realizada.

 Desta forma, permanecendo a necessidade de oitiva da vítima, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de SETEMBRO de 2018, 

às 16h00min (MT).

Intimem-se o réu e seu advogado constituído, sendo desde já autorizada a 

dispensa da presença do primeiro, caso tenha interesse, pelos motivos já 

lançados na decisão anterior.

Intime-se a vítima VALTENIS CARDOSO DE SOUZA para comparecer à 

audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Certifique quanto ao retorno das cartas precatórias expedidas nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33910 Nr: 31-76.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À Secretaria para que certifique quanto à tempestividade ou não da 

impugnação de fls. 18/24.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34679 Nr: 385-04.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAISA FRANCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 CONFORME determinado na sentença de fls.33/34, promovo o presente 

feito para intimar a parte embargada para no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar comprovante de pagamento das custas judiciais calculadas a 

fl.41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 210-10.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Posto isso, julgo PROCEDENTES, por sentença com resolução de mérito, 

os embargos à execução nos termos do art. 487, inciso I do CPC, e 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo embargante às fls. 34/36 dos 

presentes autos. Condeno o embargado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% da 

diferença entre o valor apresentado pelo exequente (Código 30234, folha 

123) e o efetivamente homologado (fl.34); no entanto, SUSPENDO a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Com o trânsito em julgado, 

translade-se cópia desta decisão para os autos da execução em apenso 

(Código 30234).A seguir, expeçam-se os ofícios requisitórios, nos moldes 

apontados à fl. 41, ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Nada 

havendo, proceda-se a baixa e o arquivamento, com as respectivas 

anotações, averbações e comunicações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26888 Nr: 612-33.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE KALLEY BERNARDES, MARCOS 

TEIXEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - 

OAB:17078/O, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - OAB:11.922

 CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DA DECISÃO DE FL.369, impulsiono o 

presente feito para intimar os requeridos, a apresentar CONTRARRAZÕES 

ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual as fls. 

307/310, devendo estas serem apresentados no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40874 Nr: 1866-31.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDEMAR CIRINO RODRIGUES, MELANIA 

TESSARO RODRIGUES, IVADIL CIRINO RODRIGUES, NEUSA 

SALVALAGGIO RODRIGUES, ELSO CIRINO RODRIGUES, EVA ROSARIO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA COSTA ARAÚJO - 

OAB:30829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O presente feito, intimar a parte autora a apresentar 

comprovante de recolhimento de custas para distribuição das Cartas 

Precatórias expedidas nos autos, ou caso queira, retira-las para envio e 

distribuição nas respectivas Comarcas, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimo ainda, a parte autora para efetuar o recolhimento da diligencia para 

cumprimento do mandado de citação dos requeridos que residem no 

Distrito de São José do Couto, apresentando comprovante no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43036 Nr: 1131-61.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCIA JOSENE DE MOURA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida a 

exclusão do nome de MÉRCIA JOSENE DE MOURA BARROS, CPF 

532.129.161-68 do Cadastro de Proteção ao Crédito, em relação ao objeto 

desta lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reis). Cumpre 

ressaltar que a concessão da tutela pretendida não configura caso de 

irreversibilidade, não representando perigo à parte requerida.Da audiência 

de conciliaçãoConsiderando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, o qual prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, 
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§§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada 

por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, designo audiência de conciliação para o dia 25 de SETEMBRO de 

2018, às 15h30min, (horário de Cuiabá – MT).Cite-se o requerido para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, inc. III 

c/c 231), contados da data : I - da audiência de conciliação ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no 

mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC.Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado, para comparecer na audiência 

designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo celebrado acordo na audiência 

previamente designada, e em sendo apresentado a contestação no prazo 

legal, de vista à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias.O não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC).Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43256 Nr: 1245-97.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DIACIR FIDELES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., O ESTADO 

DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 DISPOSITIVO.Ausentes os pressupostos para concessão, indefiro a 

antecipação da tutela, ante a ausência do requisito do periculum in 

mora.Cite-se o MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT, bem como o ESTADO DE 

MATO GROSSO, na forma pleiteada na inicial, para, querendo, 

responderem ao feito, nos termos do Estatuto Processual Civil.Desta 

decisão deverá ser cientificado o Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38827 Nr: 1013-22.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para:a)Anular o contrato de empréstimo consignado nº 851559746, objeto 

da lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 159,84 (cento e 

cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Diante da 

sucumbência mínima da parte requerida, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, 

parágrafo único, do CPC; no entanto, SUSPENDO a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41844 Nr: 470-82.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA WA'UTOMOTSITSABUI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37821 Nr: 339-44.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serras - 

OAB:119.859SP

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38982 Nr: 1116-29.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38570 Nr: 832-21.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO WARUTAWARI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38985 Nr: 1119-81.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37820 Nr: 338-59.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serras - 

OAB:119.859SP

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37684 Nr: 226-90.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY - OAB:OAB18.5 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38986 Nr: 1120-66.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33331 Nr: 896-36.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO, CARLOS 

CESAR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 AUDIÊNCIA PRELIMINAR

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com escopo no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar AUDIÊNCIA PRELIMINAR para o dia 27 de AGOSTO de 2018, 

às 15h00min (horário de Cuiabá-MT).

Campinápolis-MT, 30 de julho de 2018.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27071 Nr: 795-04.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR BORGES DE OLIVEIRA, PAULO 

RAMOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 AUDIÊNCIA PRELIMINAR

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com escopo no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar AUDIÊNCIA PRELIMINAR para o dia 27 de AGOSTO de 2018, 

às 15h20min (horário de Cuiabá-MT).

Campinápolis-MT, 30 de julho de 2018.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91612 Nr: 1475-40.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADELAR ANTONIO 

TROMBETTA, ANGELITA GROSFOSKI TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR 

- OAB:35404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), correspondente 

ao zoneamento "Cláudia/Industrial - 2 vezes", bem como encaminhar a 

Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104274 Nr: 1989-22.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:MT 19911/0

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição das testemunhas para o dia 28 de agosto de 2018, às 13:00 

horas.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intime-se.

4. Ciência ao Ministério Público e ao advogado do réu, via DJE.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104273 Nr: 1988-37.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZZRDO E 

SILVA - OAB:MT-21.678

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição da testemunha para o dia 17 de agosto de 2018, às 13:30 horas.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.
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3. Intime-se.

4. Ciência ao Ministério Público e ao advogado do réu, via DJE.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 2938-80.2017.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAMUEL REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA SILVA, Edilson Francisco Silva, 

Rosane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Autos n. 2938-80.2017.811.0101 (Id. 99256)

Ação de modificação de guarda com pedido de tutela de urgência

 Vistos.

1. A requerida Tatiana pleiteou pela autorização judicial para que o menor 

Miguel possa passar as férias escolares junto de si na Comarca de 

Jundiaí/SP, pelo período de 25 de junho a 01 de agosto de 2018 (Ref. 62).

Instado a se manifestar o Ministério Público não se opôs ao pedido (Ref. 

72).

 Decido.

Considerando a concordância do Parquet, somado ao estudo psicossocial 

com a genitora do menor Miguel que relatou que a requerida reside em 

local apropriado, não havendo informações que esteja em local de risco ou 

vulnerável, além de que a requerida e seu atual companheiro possuem 

uma relação saudável que não causará problemas ao infante, entendo que 

o pedido deve ser deferido.

 Assim, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor, 

consubstanciado com os princípios da solidariedade e da dignidade 

humana, e por não haver qualquer prejuízo à criança, AUTORIZO o menor 

MIGUEL SILVA REIS visitar sua genitora na Comarca de Jundiaí/SP, 

devendo ser acompanhado por um dos avós maternos, Edilson Francisco 

Silva e Rosane Aparecida da Silva, ou pela própria requerida, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, eis que o pai também tem o direito de permanecer com 

seu filho durante as férias escolares.

Esta decisão tem prazo de validade até 01.08.2018.

Determino que a genitora informe a data de embarque do filho, quando já 

tiver agendado.

 2. Intimem-se, inclusive o requerente por meio do advogado, via DJE.

 3. No mais, cumpra-se a decisão proferida em 13.06.2018 (Ref. 64).

 4. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103474 Nr: 1614-21.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVELINA BASI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:MT 8016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão 

da aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, sendo que ainda terá a 

fase instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que 

se falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.4. Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo 

Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e 

Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade.5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183).6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 577-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA SASSI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

386,41 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 20. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83392 Nr: 648-97.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY HERNANDES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24204/O, RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 59/61. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Cláudia aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51662 Nr: 1042-80.2009.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Interrogatório à Comarca de Sorriso/MT, via malote digital , 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-54.2017.8.11.0101
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Parte(s) Polo Ativo:

DIANE FACCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. A fim de comprovar os fatos, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de outubro de 2018, às 14:00 horas. 2. Ficam as 

partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob pena de 

arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até três (03) 

testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que entenderem 

necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem consigo as 

testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. Consigno 

ainda se as partes desejam aproveitar a oitiva das testemunhas já ouvidas 

nos autos 1000127-33.207.811.0101 e 1000125-63.2017.811.0101, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 3. Com relação ao pedido incidental, entendo que 

não merece guarida, eis que as tutelas antecipadas concedidas nos autos 

mencionados foram apenas deferidas para o retorno das professores à 

instituição a fim de ser-lhes oportunizado o direito de ampla defesa. Em 

momento algum esta magistrada determinou que as professores 

permanecessem na instituição dando aulas. Com relação à restituição do 

valor investido na cooperativa, se consta isso no pedido, será analisado 

quando da prolação da sentença. 4. Int. 5. Diligências necessárias. 

Cláudia, 31 de julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010024-97.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEIER HOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO KELLER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 25/09/2018 às 14:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000060-34.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO FACCIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO NOVAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 25/09/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000013-60.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI JUSCELINO MACHADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 11/10/2018 às 13:40 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010118-50.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES MARCOS FACCIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON ROBERTO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se o nobre causídico a fim de esclarecer se pretende a 

continuidade do feito como sendo cumprimento definitivo da sentença ou o 

arquivamento. Caso pretende a continuidade do feito, deverá informar o 

atual endereço do Requerido e o valor atualizado do débito. Prazo: 10 

(dez) dias. 2. Diligências necessárias. Cláudia, 31 de julho de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000014-45.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI JUSCELINO MACHADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 11/10/2018 às 14:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40371 Nr: 1813-12.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 243 sobreveio a notícia da morte da parte requerente.

Sendo assim, com fulcro no art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

INTIME-SE o espólio/sucessores/herdeiros da parte requerente, na pessoa 

do advogado constituído nos autos, para no prazo de quinze dias 

manifeste interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31818 Nr: 299-29.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS APARECIDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pricilla Pesarini Pereira - 

OAB:9.018/MT

 Vistos;
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DEFIRO o pedido de fls. 69, em razão do que DETERMINO que se proceda 

a citação do acusado por edital, conforme previsão contida no artigo 361, 

caput, do Código de Processo Penal.

Transcorrido o prazo para resposta (15 dias), CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vistas dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29256 Nr: 27-98.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Urbano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE a defesa para que se manifeste acerca da cota ministerial de 

fls. 128.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 2315-67.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVÍSÓRIA a LADIR NEVES 

VIANA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão: I – proibição de contato com a ofendida e seu filho 

Célio Mendes de Lima Júnior; II – comparecimento mensal em Juízo para 

justificar suas atividades; III – proibição de mudar de endereço sem 

informar o Juízo. EXPEÇA-SE alvará se soltura, colocando-se 

imediatamente o réu em liberdade, salvo se por outro motivo ele estiver 

preso. O réu sai advertido que o descumprimento das cautelares adrede 

deferidas pode ensejar em nova decretação de sua prisão preventiva. 

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Isaias Cordeiro Rosa. 

Encerrada a instrução, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

que no prazo legal apresente alegações finais. Após a juntada da referida 

peça processual aos autos, INTIME-SE a defesa para a mesma finalidade. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário; ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62360 Nr: 1430-63.2012.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ORMONDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE BESSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que impulsione o feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63254 Nr: 655-14.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o 

mérito e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio 

de NEUZA DE OLIVEIRA e SELAIR BARDOÍNO DE OLIVEIRA.OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro Civil que lavrou a certidão de casamento das partes, a 

fim de que seja averbada a presente sentença.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais FIXO no mínimo legal.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as respectivas baixas de 

distribuição.CIÊNCIA ao Ministério Público.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65679 Nr: 1044-62.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelui Antonio Pertile Bombarda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos.

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiupreliminares ou 

apresentou documentos, nem tampouco arrolou testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO a 

audiência para o dia 04 de dezembro de 2018, às 18h00min, ocasião em 

que interrogar-se-á o réu.

Ademais, EXPEÇA-SE carta precatória para a inquirição das testemunhas 

Francisco Carlos da Silva, Cleber Figueiredo e Edson Alves Bezerra, 

constando como prazo para cumprimento aquele previsto no artigo 1.362 

da CNGC, à Comarca de Juína/MT.

Por fim, DETERMINO que o material bélico apreendido seja encaminhado ao 

Comando do Exército Brasileiro, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/2003.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35675 Nr: 1947-10.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizelton Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 Vistos;

Ante o teor a certidão de tempestividade encartada às 180, RECEBO o 

Recurso em Sentido Estrito constante às fls. 179, e DETERMINO a 

intimação da defesa para, no prazo de 02 (dois) dias, oferecer suas 

razões recursais, conforme redação artigo 588 do Código de Processo 

Penal.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público para a confecção de 

suas contrarrazões no mesmo prazo.

Empós, tornem-me os autos CONCLUSOS para reavaliação da decisão 

prolatada, consoante previsão do artigo 589, caput, do Código de 

Processo Penal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64322 Nr: 1727-36.2013.811.0105
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Pytlak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

A audiência aprazada restou prejudicado uma vez que o instituto 

requerido não devolveu os autos em tempo hábil para a realização do ato 

solene.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

05 de dezembro de 2018, às 17h00min.

ATENTE-SE à Secretaria quanto ao cumprimento em tempo hábil para não 

prejudicar a realização de audiência.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 755-66.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental e pericial já constante dos 

autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63154 Nr: 554-74.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

DEFIRO petitório retro, consignando no mandado que a parte autora 

deverá ser intimada pessoalmente para fornecer as informações ao seu 

advogado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção pelo 

abandono.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30083 Nr: 631-30.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquiedes Marçal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos;

CUMPRA-SE decisão proferida em audiência.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77782 Nr: 1008-15.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

É de conhecimento deste juízo que o reeducando foi transferido da Cadeia 

Pública de Colniza em razão de tratamento médico.

Tal tratamento se fez necessário porque o reeducando foi alvejado por 

com munição de contenção durante uma tentativa de fuga e princípio de 

rebelião.

Ainda, o reeducando é testemunha em uma ação por improbidade por meio 

da qual um agente penitenciário da Cadeia Pública de Colniza-MT foi 

afastado de suas funções.

Sendo assim, a manutenção do reeducando na Comarca de Colniza se 

tornou insustentável.

Ante exposto, SOLICITE-SE ao Juízo da Execução Penal de Juína vaga 

para receber o reeducando, inclusive, mediante permuta.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87644 Nr: 1389-86.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor para intimar a 

parte Requerida da decisão de referência 56.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36646 Nr: 379-22.2009.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Santos dos Anjos, Wilma Alves Nepomuceno 

dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIONOR SILVA DOS SANTOS, Joceli da 

Construcol, Beatriz da Construcol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30389 Nr: 919-75.2006.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Rodrigues da Silva, Ari Teobaldo 

Gartner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, José Coelho da Costa - OAB:13438-A MT, 

Welinton André Vazarin Vigil - OAB:11.542-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de ADILSON RODRIGUES DA SILVA e ARI TEOBALDO 

GARTNER para apurar a prática do crime de facilitação de fuga por mais 

de uma pessoa, previsto no artigo 351, § 1°, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2006 (fls. 108).

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada–CRFB/88, art. 

93, IX.

De proêmio, consoante ao teor do art. 61, caput, do CPP, em qualquer fase 

do processo o magistrado, acaso reconheça a extinção da punibilidade, 

deverá fazê-lo ex officio.

O acusado foi denunciado pela prática do crime de facilitação de fuga por 

mais de uma pessoa, previsto no artigo 351, § 1°, do Código Penal, a qual 

prevê pena máxima 06 (seis) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima for superior a 04 (quatro) e não excede 08 (oito) anos, tem prazo 

prescricional de 12 (doze) anos, o que se verifica no presente caso.

Nota-se que, entre a data da denúncia e a hodierna, transcorreu lapso 

temporal superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADILSON 

RODRIGUES DA SILVA e ARI TEOBALDO GARTNER, com fundamento 

legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação ao delito de 

facilitação de fuga por mais de uma pessoa.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65384 Nr: 789-07.2014.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CONSTANTINO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo 

de cinco dias, sob pena de abandono.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39964 Nr: 1406-06.2010.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Tendo em vista o interregno transcorrido desde o último pedido até a data 

hodierna, INTIME-SE a parte autora para que impulsione o feito no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34282 Nr: 501-69.2008.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira de Carvais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Clemente - 

OAB:7024-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor com o objetivo 

para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, conforme 

determinação de folhas 41, sob pena de extinção do feito.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87687 Nr: 1418-39.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos;

Os autos vieram conclusos em razão do teor do Ofício Circular n.º 

10/2018/GAB/J-Aux.

Cuida-se do executivo de pena do recuperando CELSON PEREIRA DA 

SILVA.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a situação da Guia de 

Execução Penal do recuperando não se amolda aos requisitos constantes 

no Decreto n.º 9.246/2017 no tocante à concessão de indulto e 

comutação.

Dessa forma, tendo em vista que o recuperando está cumprindo pena por 

condenação em crime considerado hediondo na forma da Lei Federal n.º 

8.072/90, não pode se beneficiar de indulto ou comutação concedidos no 

Decreto n.º 9.246/2017.

No mais, cumpra-se decisão de ref. 23.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 27 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77898 Nr: 1085-24.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTRDC, WFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89980 Nr: 2820-58.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOS, MRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

DEFIRO às partes as benesses da assistência judiciária gratuita.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34282 Nr: 501-69.2008.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira de Carvais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Clemente - 

OAB:7024-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fls. 38, determino a intimação pessoal do autor 

para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, III, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Às providências.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66063 Nr: 1385-88.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronizael Antonio Souza de Aredes, Ronizamar 

Antônio Souza de Aredes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT, JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Tendo em vista que 

os réus, devidamente citados para participar do processo, encontram-se 

em local incerto e não sabido, determino a aplicação do art. 367 do CPP, 

motivo pelo qual o processo tramitará sem a presença dos mesmos. II. 

Expeça-se carta precatória para a comarca de Juína/MT com a finalidade 

de se ouvir as testemunhas Marco Bortolotto Remuzzi e Carlos Eduardo 

Vírgilio Oliveira. III. Expeça-se missiva deprecando a oitiva da testemunha 

Leidiane Sousa Borges para o juízo da comarca de Feliz Natal/MT. IV. 

Intime-se a advogada dos réus. V. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37640 Nr: 834-84.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Considerando o teor da certidão de fl.79, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o indiciado, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para que se manifeste acerca da decisão de fl.71, dentro do prazo de 10 

(dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63801 Nr: 1207-76.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras G. A. Indústria Comércio e 

Exportação de Madeiras Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALICE PESSOA R. DE 

CASTRO STUTZ - OAB:1112

 Vistos etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

DECIDO.

A autora do fato fora enquadrada nos termos do art. 46, da Lei 9.605/98. 

A pena cominada ao referido delito é de seis meses a um ano.

Como se trata de pessoa jurídica, a aplicação da pena se dá nos moldes 

das restritivas de direito. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei 

n. 9.605/98, as penas restritivas de direitos aplicadas em razão de 

condenação pela prática de crimes ambientais terão a mesma duração da 

pena privativa de liberdade substituída.

Outrossim, o artigo 109, parágrafo único, do Código Penal, determina, no 

que tange à prescrição, que se aplique às penas restritivas de direito os 

mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Há que se ressaltar que o início do prazo prescricional ocorreu em 28 de 

setembro de 2012, sem interrupções até o momento.

Com relação ao delito em comento, verifica-se, portanto, a ocorrência da 

extinção da punibilidade, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP, já que 

o dispositivo legal prevê, quanto aos crimes que o máximo da pena é igual 

a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, quatro anos de prazo 

para prescrição.

Nota-se que entre a lavratura do auto de infração e a data de hoje, 

transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, restando prescrita a 

pretensão punitiva estatal quanto à pena que poderia ser imposta.

No que tange à pena de multa, por orientação do artigo 114, inciso II, do 

Código Penal, também restou prescrita pretensão punitiva estatal, sendo 

de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor da autora 

do fato.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MADEIRAS G. A. 

INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, com 

fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

 Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

comunicações.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66703 Nr: 1009-86.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODA, ERDLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos...

Ante o teor manifestação do Ministério Público, DEFERE-SE o pleito.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR os requerentes, por meio de sua procuradora, para que realize 

a juntada da certidão de nascimento da menor Ketily Loraine Rosa de 

Aguiar e para que emendem a inicial em relação aos alimentos a serem 

prestados às infantes, isso no prazo de 15 (quinze) dias;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ao Ministério Público;

3. Por fim, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 26 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78360 Nr: 4322-84.2017.811.0099

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdGdCA, CADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Levando em conta o princípio da cooperação processual, forte no Novo 

Código de Processo Civil, DEFERE-SE o pleito apresentado pela 

procuradora dos requerentes.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR os requerentes, por meio de sua procuradora, para que 

emendem a inicial, para corrigir o valor da causa e comprovar a 

hipossuficiência ou recolher as custas processuais, isto no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme requerido;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 26 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66332 Nr: 851-31.2015.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, remanescentes, se houver.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 110-59.2013.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITA INÊS FLECK, ARY ANTÔNIO FLECK, 

VALDERI FLECK, EDEMAR LUIZ FLECK, GILMAR JOSE FLECK, FATIMA 

FLECK MACEDO, ODETE TEREZINHA FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Adaptando-se a nova conjuntura normativa, tem-se caso de arrolamento 

comum (art. 664 do CPC).

 Descabe falar na participação do Ministério Público, já que inexiste 

indicação de incapaz.

 Ante o exposto:

1. INTIMAR a INVENTARIANTE (por seu advogado) para apresentar o 

plano de partilha (art. 664 do CPC);

2. Após, CITAR os herdeiros para se manifestarem (art. 626 do CPC);

3. Havendo concordância dos herdeiros (ou inexistindo estes) e não 

havendo impugnação, expedir Formal de Partilha (art. 662 do CPC);

4. Havendo impugnação, ao OFICIAL de JUSTIÇA para avaliação dos bens. 

Com o Laudo apresentado, intimar as partes para se manifestarem sobre 

(art. 664, §2º, do CPC, em interpretação que permite a audiência, 

garantido, de qualquer maneira, o contraditório);

5. Comprovada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, conclusos para julgamento (art. 664, §5º, do CPC).

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 30 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62040 Nr: 436-19.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE BENTES CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da acusada da carta precatória 

expedida às fls. 89.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33651 Nr: 1612-72.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL MONTEIRO LTDA, JAIRO 

MONTEIRO QUERAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data afixei cópia do Edital em lugar de costume e o 

fiz publicar, encaminhando cópia do mesmo via on-line através do sistema 

Ionews ao órgão de imprensa oficial para a publicação. Nada mais. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63895 Nr: 706-09.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a advogada da parte requerida para que tome 

ciência da expedição da Carta Prectória de fls. 65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62256 Nr: 658-84.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULÓGIO VILLAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

 DEFERE-SE o pleito do Ministério Público.

No mais, considerando a ausência das testemunhas e da vítima, 

REDESIGNA-SE audiência para o dia 27/08/2018 às 17h20min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas, vítima e o 

interrogatório do réu.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. Deve o oficial de Justiça manter contato com Delson Matias Villar, filho 

da vítima, residente na Rua Cacique, n°193, isso para obter o endereço da 

vítima. Com o endereço, EXPEDIR Precatória para a oitiva da vítima, 

intimando a defesa e o Ministério Público da expedição;

2. INTIMAR as testemunhas e a vítima para a respectiva audiência;

3. INTIMAR a testemunha Marcelo Sarratel Martins no endereço localizado 

à fente da casa do acusado, rua Cacique;

4. Após, conclusos para audiência.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 2215-33.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBB, GRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO, COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERE-SE 

o benefício da “justiça gratuita”, motivo pelo qual ficam isentas as partes 

do pagamento das custas e dos honorários advocatícios (art. 98, §1º, VI, 

CPC). Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a perda 

da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.IV 

DISPOSIÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.Após o trânsito em 

julgado, EXPEDIR o respectivo Formal de Partilha para que os requerentes 

possam providenciar a sua averbação do Registro de Imóveis e assim, 

individualizar o patrimônio realizado, ATENTANDO-SE ao art. 1.160 da 

CNGC;2.INTIMAR as partes;3.CIENTIFICAR o Ministério Público. 

Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 17 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60288 Nr: 27-77.2012.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBENEZER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

CONVENIENCIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26740 Nr: 2108-43.2005.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. BORGES SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora haja indicação de expedição de Carta Precatória (documento não 

juntado, porém), não se sabe se houve ou não a expedição, tampouco o 

cumprimento.

 Assim:

1.Expedir a Precatória ou Certificar o cumprimento, juntando documentos 

pertinentes;

2.Após, à parte-autora para atualização do débito;

3.Após, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-60.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN TOMAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por MIRIAM 

TOMAZETTO em desfavor de OI MÓVEL S.A. e OI S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Afirma a parte reclamante, em síntese, ter seu 

nome incluído em cadastro de inadimplentes, porém nega ter dado causa a 

fato que permitira tal situação, indicando que não manteve relação alguma 

que possa ter dado causa à restrição delineada. Requer seja concedida 

tutela de urgência no sentido de determinar que a requerida exclua o nome 

da requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Com a Inicial vieram 

documentos. II FUNDAMENTAÇÃO Pelo narrado e apresentado, está de 

acordo a petição com as formalidades e requisitos exigidos, de modo que 

deve ser recebida. Passa-se à análise do pedido referente à tutela 

antecipada. O art. 300 do CPC rege o tema: A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como se 

nota, torna-se imprescindível, para a concessão, a evidenciação de 

“elementos” indicando a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”. Quanto ao perigo de dano ou o risco, 

concorda-se com o ponto de vista da parte-autora, pois a manutenção de 

restrição indevida em órgãos como SPC/SERASA retira toda a eficácia do 

que se pretende ao final, já que pelo menos parte do que se pleiteia 

refere-se ao dano moral relacionado à inscrição indevida e consequente 

manutenção também ilícita no cadastro de devedores. Assim, o perigo de 

não se resolver a questão é evidente. Quanto à “probabilidade” do direito, 

isso decorreria da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, 

com isso, que o narrado pela autora deve levar à conclusão de que possui 

o direito por ela alegado, ou seja, o direito de que o débito não é legítimo. 

Não obstante isso, a narrativa da parte autora não é corroborada de forma 

suficiente por outros indícios. Os documentos juntados não são 
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suficientes, pelo menos neste momento, para grifar a conclusão de que 

houve restrição indevida. Aqui não se desconhece a dificuldade em se 

provar a inexistência de dívida, mas a falta de documentação relacionada 

à tentativa de resolução de forma não judicial (ligações, por exemplo) 

descaracterizam cenário de probabilidade. Aqui é importante sublinhar que 

isso nada tem a ver com interesse de agir ou algo do gênero, mas em 

cenário que indique probabilidade inerente à concessão da tutela de 

urgência pretendida. Em singelo resumo, o que se tem é uma narrativa que 

leva à conclusão do cenário apontado, mas a narrativa não se 

consubstancia por meio de documentos, não sendo possível falar em 

“probabilidade do direito”, a qual é diferente de “possibilidade” ou 

“plausibilidade” do direito alegado. Poder-se-ia perguntar: quais 

documentos a mais seriam necessários, então? E a isso se responde: 

talvez nenhum a mais. Pode soar contraditório, mas não o é. O que se 

quer dizer é que, neste momento, onde se exige probabilidade de direito, é 

insuficiente o conjunto indiciário, mas pode não mais sê-lo após uma 

instrução em que se permita à requerida a alegação que vise a afastar o 

direito da outra parte. Não conseguindo a requerida dar estrutura a um 

cenário que infirme o alegado pela requerente, daí sim poderá ser possível 

a conclusão específica pretendida. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 

INDEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, por ausência de 

requisito necessário para sua concessão. IV DISPOSIÇÕES FINAIS No 

mais, à SECRETARIA para: 1. DESIGNAR audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta do Setor; 2. CITAR a parte-requerida para comparecer 

à audiência de conciliação designada, consignando que poderá ser 

oferecida defesa escrita ou oral em até 05 (cinco) dias após a audiência 

de conciliação, conforme o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso, atentando-se para o fato de que, não contestada, poderá 

ser decretada a revelia e incidentes os seus efeitos, consignando-se o 

disposto no art. 20 da Lei 9.099/95; 3. INTIMAR a requerente para a 

audiência. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO. 

Cotriguaçu/MT, 31/07/2018. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 024/2018/DF   O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA 

SILVA, MM. Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Dom 

Aquino-MT., no uso de suas atribuições legais e,   CONSIDERANDO que 

fora concedido 3 (três) meses de Licença Prêmio ao Servidor NOÉ VÍTOR 

DA SILVA – Oficial de Justiça - Matricula 1793, lotado no Fórum desta 

Comar c a ,  r e f e r e n t e  a o  q u i n q u ê n i o  d e  1 6 / 1 2 / 2 0 0 3  a 

16/12/2008.CONSIDERANDO, que do respectivo quinquênio não fora 

usufruído nenhum dia da licença concedida, estando, portanto, 

90(noventa) dias pendente para usufruto.   RESOLVE:   AUTORIZAR o 

Servidor NOÉ VÍTOR DA SILVA, Oficial de Justiça, matricula 1793, lotado 

no foro da Comarca de Dom Aquino, a usufruir no período de 06/08 a 

19/09/2018, 45 (quarenta e cinco) dias de licença prêmio, referente ao 

quinquênio de 16/12/2003 a 16/12/2008. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do E. Tribunal de Justiça.Dom Aquino, 31 de julho de 2018.VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito Diretor do Foro      table

 P O R T A R I A Nº 024/2018/DF

 O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro desta Comarca de Dom Aquino-MT., no uso de suas atribuições 

legais e,

 CONSIDERANDO que fora concedido 3 (três) meses de Licença Prêmio ao 

Servidor NOÉ VÍTOR DA SILVA – Oficial de Justiça - Matricula 1793, lotado 

no Fórum desta Comarca, referente ao quinquênio de 16/12/2003 a 

16/12/2008.

CONSIDERANDO, que do respectivo quinquênio não fora usufruído 

nenhum dia da licença concedida, estando, portanto, 90(noventa) dias 

pendente para usufruto.

 RESOLVE:

 AUTORIZAR o Servidor NOÉ VÍTOR DA SILVA, Oficial de Justiça, 

matricula 1793, lotado no foro da Comarca de Dom Aquino, a usufruir no 

período de 06/08 a 19/09/2018, 45 (quarenta e cinco) dias de licença 

prêmio, referente ao quinquênio de 16/12/2003 a 16/12/2008.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do E. Tribunal de Justiça.

Dom Aquino, 31 de julho de 2018.

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54192 Nr: 593-17.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PINESSO AGROPASTORIL LTDA, PRODUZIR 

AGROPECUÁRIA LTDA - “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIR TRACTOR, INC., Eric Street

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 593-17.2018.811.0034 (Código 54192)

Vistos, etc.

Considerando a petição da parte autora e documentos juntados, onde o 

juízo deprecado informa que seria necessário o prazo mínimo de 90 

(noventa) dias pra cumprir a diligência (ref. 28), REDESIGNO a audiência 

para o dia 23 de outubro de 2018 às 13h (MT).

Cite-se/Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que o caso requer, 

para que haja tempo hábil ao cumprimento da missiva precatória.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 26 de julho 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38957 Nr: 1043-62.2015.811.0034

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1043-62.2015.811.0034 (Código 38957)

Vistos, etc.

Considerando que a Conciliadora Judicial desta comarca informou através 

do Ofício 01/2018 que estará participando do curso: “Módulo Teórico do 

Curso de Capacitação Básica em Técnicas de Mediação Judicial” na 

comarca de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência para o dia 28 de agosto 

de 2018 às 14h30 (MT).

Ciência ao MPE.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 25 de julho 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50606 Nr: 2471-11.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2471-11.2017.811.0034 (Código: 50606)

Vistos, etc.

Considerando que a Conciliadora Judicial desta comarca informou através 

do Ofício 01/2018 que estará participando do curso: “Módulo Teórico do 

Curso de Capacitação Básica em Técnicas de Mediação Judicial” na 

comarca de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência para o dia 28 de agosto 

de 2018 às 14h00 (MT).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 25 de julho 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47740 Nr: 1251-75.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O, Décio Cristiano Piato - OAB:7.172, Duilio Piato e 

Advogados Associados - OAB:271, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1251-75.2017.811.0034

Código 47740

VISTOS ETC.

Trata-se de Embargos à Execução interposto por LEONIR DA SILVA em 

face de COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO – SICREDI, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o parcelamento 

das custas, determinou-se a intimação do requerente para recolher as 

custas judiciais (ref. 12).

Devidamente intimado (ref. 14), o requerente manteve-se inerte (ref. 17).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52471 Nr: 3297-37.2017.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdécio Luiz da Costa, Nercy Eufrasia da Costa, 

Valdemar Teixeira Santos, Márcio Luis da Costa, Jorcélio Luis da Costa, 

Nilza Eufrásia Costa de Souza, Valdevino Luiz da Costa, Cleudia Helena da 

Costa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3297-37.2017.811.0034

Código 52471

VISTOS ETC.

Considerando a certidão de ref. 15, INTIME-SE o autor pessoalmente para 

informar se o Dr. Luciano Português continua sendo seu advogado ou se 

houve a constituição de novo patrono, devendo, neste caso, acostar a 

procuração e comprovar o recolhimento das custas judiciais no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito nos 

termos do artigo 290 do CPC.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni

Juiz de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37983 Nr: 555-10.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Guimarães Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 555-10.2015.811.0034

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público Estadual

PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Teixeira

INTIMANDO(A, S): Denunciado(a): Márcio Guimarães Teixeira, Cpf: 

02044797119 Filiação: Marcionilio Teixeira Helena e Marli Guimarães 

Teixeira, data de nascimento: 03/05/1985, brasileiro(a), natural de Dom 

Aquino-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida, Bairro: Zona Rural, Cidade: Dom Aquino-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/09/2016

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do denunciado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para cumprimento das condições da 

suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89 da Lei 

9.009/95, pelo prazo de 02 (dois) anos, não correndo a prescrição 

durante esse prazo, e que eventual descumprimento ensejará a 

revogação do beneficio, a seguir transcritas:

 1) Não frequentar bares, boates ou lugares tidos como criminógenos;

2) Não se ausentar da comarca, por mais de quinze dias, sem autorização 

do Juízo;

3) Comparecer pessoal e obrigatoriamente perante o juízo, mensalmente, 

para informar e justificar suas atividade;

4) Não portar qualquer tipo de arma.

5) Obrigação de comunicar ao juízo eventual alteração de endereço.

 6) Conversão da Fiança paga em favor deste juízo para a transferência 

para instituição beneficente.

7) Pagamento de prestação pecuniária de R$750,00 (setecentos e 

cinquenta reais), parceladas em 5 (seis) vezes iguais de R$150,00 (cento 

e cinquentas reais), a serem pagos em favor deste juízo.

DESPACHO: Processo nº 555-10.2015.811.0034 Código 37983 VISTOS, 

Em vista da certidão de ref. 51, em consonância com o parecer ministerial 

(ref. 58), DETERMINO a intimação do réu Márcio, quanto ao cumprimento 

das condições da suspensão condicional do processo deferida à ref. 45, 

por meio de edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo, vista 

dos autos ao Ministério Público. Por fim, considerando que a Defensoria 

Pública Estadual teve seus trabalhos suspensos nesta Comarca por meio 

da portaria nº 779/2017 e do Ofício 183/DP/DAQ/2017, NOMEIO a 

advogada Eliete de Souza Barros, OAB/MT 23997/O, para representar os 

interesses do acusado Márcio Guimarães Teixeira. 2. Em caso de 

aceitação do encargo, fica desde já FIXADOS os honorários advocatícios 

a ser custeado pelo Estado, de acordo com a tabela da OAB, consoante o 

disposto ao exercício da advocacia no juízo criminal, atuação em todo o 

curso do procedimento que arbitro em 10 URH em favor da advogada 

dativa. 3. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 17 de julho 

de 2018. Alcindo Peres da Rosa - Juiz de Direito em substituição legal

Eu, Rosimeire Almeida Torres Oliveira, digitei.

 Dom Aquino - MT, 27 de julho de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

Prov. 54/2007 CGJ-MT

Comarca de Feliz Natal

Vara Única
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76228 Nr: 268-30.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE E SILVA LAGES, CLOVIS CARNEIRO DE 

MORAIS SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E 

PREVIDENCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 26/09/2018 

as 14:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82722 Nr: 261-67.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Compensados Tigre LTDA, Lenoir Felipe Bachinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO, LAMINADOS SÃO JOSÉ LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Em cumprimento a r. Decisão de fls 20, impulsiono os autos para citar os 

embargados. "Vistos, etc.

Recebo os Embargos de Terceiro.

 Citem-se os Embargados, através de seus advogados, para, querendo, 

contestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinam os 

artigos 677, §3º c/c artigo 679, ambos do NCPC, advertindo-os, de que, se 

não houver contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial.

Após, com ou sem apresentação da contestação o que deverá ser 

devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos, nos termos do 

art. 679, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito"

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112909 Nr: 438-49.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Lucas da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no 

endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e 

julgamento para a data de 08 de agosto de 2018, às 

13h30min.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117076 Nr: 3558-03.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Sapezal-MT, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Wellington Afonso de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Sapezal-MT - OAB:

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 06 de setembro de 2018, às 14h10min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95421 Nr: 2574-24.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE ANHARA DOLCE, Roberto de 

Souza Dolce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização da pesquisa no Sistema RENAJUD, intime-se a 

parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-41.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, redesigno a Audiência de Conciliação para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 10h20min. Guarantã do Norte/MT, 31 de julho de 

2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-26.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 10h40min. Guarantã do Norte/MT, 31 de 

julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-11.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 11h00min. Guarantã do Norte/MT, 31 de 

julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-93.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 11h20min. Guarantã do Norte/MT, 31 de 

julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-78.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 11h40min. Guarantã do Norte/MT, 31 de 

julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-63.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 13h00min. Guarantã do Norte/MT, 31 de 

julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-33.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ARAUJO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 13h20min. Guarantã do Norte/MT, 31 de 

julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 45146 Nr: 2247-04.2016.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldimar Divino Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Dioz Silva Neto - 

OAB:19337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, MARINA COSTA E CASTRO - OAB:22986/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida acerca da decisão de Ref. 

79.

Guiratinga - MT, 30 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 276 Nr: 26-54.1993.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Augusto de Souza Moura Vilela Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Vilela Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 26-54.1993.811.0036 - 273

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial-PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Rafael Augusto de Souza Moura Vilela Machado

PARTE RÉQUERIDA: Jair Vilela Machado

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Jair Vilela Machado, 

Cpf: 00785806172, Rg: 481.999 SSP MT Filiação: José Herculano Machado 

e Graciana Vilela Machado, data de nascimento: 18/10/1947, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, separado(a) judicialmente, pecuarista, Endereço: 

Av. Lions Internacional, Nº- 1081, 2ªAndar,aptº 201- Edif. Cerejeiras, 

Bairro: Vila Aurora, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado JAIR VILELA MACHADO, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, acerca do 

LAUDO PENHORA e AVALIAÇÃO a seguir descrito: Denominação: Um 

Imóvel urbano, uma casa situada à Avenida Rio Branco, com área de 450 

m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), devidamente 

matriculado sob o n° 866 no CRI local. PERÍMETROS: Encontra-se descritos 

na Matrícula de n° 866. DOCUMENTAÇÃO: Matrícula n° 866. Localização: 

Imóvel localizado no Município de Guiratinga — MT. DESCRIÇÃO DO BEM: 

Uma casa muito antiga, edificada partes em adobe, partes em alvenaria, 

contendo 6 cômodos, sendo 3 quartos pequenos, 1 sala, 1 banheiro 

social, 1 cozinha. Toda a casa é muito antiga e possui as portas em seu 

interior de madeira, já muito velhas, forro de madeira muito antigo, piso de 

cerâmica antiga, em tamanho pequeno, a cozinha possui o piso em 

cimento queimado (verde) e aos fundos com uma área de serviço no 

contrapiso com um bacião muito antigo. As louças do banheiro são muito 

antigas. Toda a casa encontra-se em estado ruim de conservação, porém 
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está localizada no Centro da cidade, em rua de pavimentação asfáltica. Em 

que avalio esta casa acima descrita pelo valor total de R$-70.000,00-

(setenta mil reais). DISCRIMINAÇÃO: Determinação do Valor do Bem. UM 

IMÓVEL URBANO, UMA CASA SITUADA À AVENIDA RIO BRANCO - 

TOTAL R$ 70.000,00 VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 70.000,00 

SETENTA MIL REAIS. Guiratinga 12 de Julho de 2018. Arilena Câmara 

Ribeiro Oficial de Justiça Avaliadora DECISÃO/DESPACHO: Autos n° 

26-54.1993.811.0036 (276) Ação de Execução Decisão.Vistos etc.DEFIRO 

o pedido retro da parte exequente de fl. 473/474, para isso: 1) EXPEÇA-SE 

mandado de AVALIAÇÃO do bem imóvel penhorado às fls. 200v/201. 2) 

Após, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre o Laudo de 

Avaliação respectivo no prazo de 05 (cinco) dias, de modo que a PARTE 

EXEQUENTE deverá informar, em especial, quanto ao seu interesse na 

adjudicação ou na alienação judicial do bem, bem como juntar nos autos os 

cálculos atualizados do débito executado. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 19/04/2018. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de DireitoE, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - MT, 30 de julho de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43716 Nr: 1524-82.2016.811.0036

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Vistos etc.

 Considerando a ausencia do advogado da parte autora devidamente 

justificada, redesigno o ato para o DIA 23/08/2018 ÀS 14H00MIN.

Saem os presentes intimados.

Intime-se o advogado via DJE.

 Intime-se as testemunhas faltantes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56901 Nr: 1134-44.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmi Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DAUBER FERREIRA 

DA SILVA - OAB:23723/O, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1134-44.2018.811.0036 (56901)

Cível

Decisão

Vistos etc.

1) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre 

as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a 

parte autora e CITE a parte requerida para comparecer no ato.

2) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos 

conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO caso AS PARTES 

NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência de conciliação, apresente 

a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial e, também, INTIME-SE a parte autora para que 

posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Ás providências.

Guiratinga/MT, 18/07/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53852 Nr: 3582-24.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Anunciação do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-72.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY BARBOSA DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que a parte reclamada não foi 

citada, conforme informou a Oficial de Justiça em sua certidão no 

mandado devolvido e juntado no Id. 14465448. Por isso, INTIMO Vossa 

Senhoria a providenciar o endereço ou requerer o que for de interesse, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob as penalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-57.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA PAULA ROSA DA ROCHA 02673251189 (REQUERIDO)

 

Informo a Vossa Senhoria que a parte reclamada não foi citada e nem 

intimada, conforme certidão da Oficial de Justiça informando que a mesma 

mudou para Poxoréo/MT e não deixou endereço. Por isso, INTIMO Vossa 

Senhoria para no prazo de 05 (cinco) dias indique o novo endereço ou 

requeira o que entender necessário, sob as penalidades da lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-51.2017.8.11.0036
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos n° 8010193-51.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo e 

suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou 

sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação 

adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 04 de julho de 2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-39.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos n° 8010155-39.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo e 

suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou 

sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação 

adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 08 de julho de 2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-76.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

UBALDO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos n° 8010159-76.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo e 

suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou 

sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação 

adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 08 de julho de 2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30800 Nr: 644-32.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Bolonha Gonsalves 

- OAB:187817/SP

 Diante do exposto:1) CITE-SE o réu RODOLFO FERREIRA DOS SANTOS, 

pela VIA EDITAL a fim de cientificá-lo quanto ao teor da sentença 

prolatada, bem como para interpor o respectivo recurso, querendo, no 

prazo legal, contando do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias do 

edital, nos termos estabelecidos pelo inciso VI, §1º e §2º do art. 392, do 

Código de Processo Penal.2) Após o transcurso do referido prazo, 

ABRA-SE vista dos autos a Defensoria Pública para que tenha ciência do 

teor da sentença prolatada e desta decisão, bem como requeira o que 

entender de direito no interesse do réu.3) Por fim, ABRA-SE os autos ao 

Ministério PúblicoCumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 11/07/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73495 Nr: 991-11.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a carta de citação de ref. 88, foi devolvida pela 

Empresa de Correios e Telégrafos-ECT com a informação "Mudou-se", nos 

termos da Legislação Vigente e do Art.482, VI da CNGC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Exequente, via DJE, 

para no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81239 Nr: 17-66.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINAUDO JORGE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 41/2016- 

(Art. 482, VI e Art. 1.209-CNGCMT), impulsiono estes autos ao setor 

competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito, ante o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89485 Nr: 1287-91.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286, NEVIO PEGORARO - OAB:6904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1287-91.2018.2018.811.0096 (89485)

Requerente: Joas Sebastião da Silva

Requerido: Pedrinha Rodrigues Cardoso Rocha

 Vistos.

Intime-se a testemunha JOÃO SILVA FILHO para comparecer à audiência, 

a ser realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no dia 09/08/2018, às 14:00, 
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face a ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências.

Itaúba, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88638 Nr: 769-04.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELQUISEDEC XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e dos art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados das partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Registra-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88637 Nr: 768-19.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTELMO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e dos art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados das partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Registra-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72196 Nr: 98-20.2014.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, solicitada na 

certidão de ref. 69, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o 

site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências, bem como para, no prazo 

legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90184 Nr: 1652-48.2018.811.0096

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça solcitada na certidão de ref. 14, 

conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se 

que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46554 Nr: 299-51.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPAP, CAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira - OAB:MT 19.973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que, a carta precatória encaminhada à Comarca de 

Colider-MT foi devolvida com diligência infrutífera (fls. 71/76), nos termos 

da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a advogada da parte exequente, via DJE, para 

se manifestar no prazo legal, conforme determinado na decisão de fls. 52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76112 Nr: 759-62.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ARNDT CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado do réu, via DJE, para 

no prazo legal, declinar o endereço do denunciado MOISES ARNDT 

CAVALCANTI, possibilitando assim a designação de audiência para seu 

interrogatório, conforme manifestação do Membro do Ministério Público de 

ref. 86.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85619 Nr: 2049-44.2017.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODINEI ALMEIDA NEVES, Filiação: Irene 

de Almeida Neves e José Carlos de Almeida, brasileiro(a), casado(a), 

alinhador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, ante a perda superveniente de interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 815 de 1001



no artigo 485, VI do NCPC.Sem custas e sem honorários.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Itaúba-MT, 27 de novembro de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Itaúba, 21 de maio de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5656 Nr: 1321-36.2005.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Guimarães Neto, Aquiles Guimarães Neto, 

Maria Aparecida Macea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Lopes - 

OAB:7396-B/MT, WILSON LOPES - OAB:7396

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este magistrado cumula esta comarca com a de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de readequação da pauta de audiências 

e de sessões de julgamento no Tribunal do Júri, motivo pelo qual, 

redesigno a sessão outrora designada para o dia 12 de março de 2019 às 

09hr00min.

Cumpram-se as formalidades necessárias para realização do ato, 

expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 2475-69.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAO MOTTA LTDA, EMPRESA DE 

TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CLETO GOMES - 

OAB:5864

 Intimação do Avogado da parte Requerida Viação Motta LTDA, a fim de 

comparecer neste Juízo para retirada da Certidão de Agravo requerida em 

27.07.2018, tendo em vista a apresentação da guia de recolhimento 

devidamente paga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53496 Nr: 3471-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Francisca Monteiro Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para que observe o tramite legal de cada ato, 

bem como as requisições de certidões. Tendo em vista não ser 

competência desta Secretaria as expedições de Certidões Premonitórias, 

recomenda-se ao Advogado protocolar juntamente com a guia paga no 

Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12167 Nr: 442-53.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:3.735-MS

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de setembro de 2018, 

às 10h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 83-25.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uesllei Fernando Godoi da Silva, Geovanne 

Medeiros de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9.892-B, para 

promover a defesa do réu Uesllei Fernando Godoi d sILVA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57387 Nr: 1294-96.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joab Cristyan Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca, Márcio Rogério 

Martins, nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9.892-B, para 

promover a defesa do réu Joab Cristyan Pereira de Oliveira, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53659 Nr: 3568-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Isto posto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu 

EDILSON PEREIRA BARBOSA, já qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções previstas nos artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 42488 Nr: 199-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de ref. 243 e a petição de ref. 249, 

designando a audiência de interrogatório do réu para o dia 28 de agosto 

de 2018 às 10hr30min.

Procedam-se com intimações e requisições de praxe para a realização do 

ato.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12313 Nr: 587-12.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a defensora dativa outrora nomeada deixou 

transcorrer in albis o prazo para se manifestar, revogo sua nomeação e 

nomeio a Dra. Gleiciane Gonçalves da Silva, OAB 21.833, para proceder 

com a defesa dos interesses do recuperando.

Intime-a para que dê andamento ao feito.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57472 Nr: 1323-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MATOS SILVA, Laiuma Pereira Schubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 24/09/2018, às 14h. Impulsiono os autos ao setor de 

expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57472 Nr: 1323-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MATOS SILVA, Laiuma Pereira Schubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deferida tutela de urgência para reintegração na posse do imóvel descrito 

na inicial, o Oficial de Justiça certificou em ref. 11 que durante o 

cumprimento da medida o requerido teria lhe dito que não desocuparia o 

imóvel por não ter sido fixado prazo na decisão para sua desocupação 

voluntária, em que pese o Oficial de Justiça ter lhe concedido o prazo de 

05 (cinco) dias.

Em razão disto, solicitou deste juízo autorização para arrombar o imóvel e 

cumprir a medida.

Pois bem.

A alegação da parte requerida de que este juízo não teria fixado na 

decisão que concedeu a ordem de reintegração de posse prazo para 

desocupação voluntária do imóvel, é totalmente descabida e não merece 

guarida, uma vez que o artigo 218, §3º, do Código de Processo Civil é 

claro ao fixar o prazo de 05 (cinco) dias para a prática de qualquer ato 

quando a lei ou o juiz forem omissos na fixação deste, não ensejando 

qualquer tipo de nulidade.

Sendo que caso o requerido tenha se sentido lesado, deveria combater a 

decisão judicial pelos meios processuais adequados, o que certamente 

não foi feito.

Ademais, como certificado pelo Oficial de Justiça, o requerido sequer 

reside no imóvel, o que não enseja a concessão de prazo maior.

Deste modo, AUTORIZO a proceder com o arrombamento do imóvel para 

cumprimento da liminar, ratificando que se necessário poderá ser 

requisitado pelo Oficial de Justiça o apoio de força policial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57976 Nr: 1567-75.2018.811.0027

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Rosario Osinaga da Rosa, NELLY OSINAGA 

GUEIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Em Juízo de sumária 

cognição, considerando os fatos e os documentos acostados nos autos, 

constato presentes, neste momento processual, elementos bastantes para 

antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, pelos motivos e 

razões a qual passo a expor.Em análise aos fatos narrados pela autora, 

constato a presença de documentos comprobatórios dos fatos narrados, 

pois a meu ver, a doença sofrida pela interditanda aliada a sua idade, 

demonstra a necessidade de interdição da requerida para a pratica dos 

atos de sua vida civil, uma vez que o mal de Alzheimer afeta o 

discernimento de sua vítima.Desta feita, DEFIRO a curatela provisória em 

momento pleiteada pelos autores, a qual qualquer tempo, nomeando sua 

filha LOURDES ROSARIO OSINAGA DA ROSA como curadora especial, 

para exercer os atos da vida civil da interditanda.Fica ainda advertida de 

que não poderá se desfazer de qualquer bem em nome da 

interditanda.Determino a citação e intimação da interditanda para que tome 

ciência da presente ação, bem como para que compareça em audiência 

para realização de seu interrogatório, marcada para o dia 16 de abril de 

2019 às 15h00min.Conste ainda no mandado de citação que caso queira 

poderá contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

da audiência, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 

336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo 

códex.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56829 Nr: 1028-12.2018.811.0027

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 817 de 1001



 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER AMADO PELARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtezer Nicolau Hunhoff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a emenda inicial de ref. 6, atribuindo o valor da causa em 

R$805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais).

No mais, intime-se o autor pela última vez para que no prazo de 05 (cinco) 

dias recolha as taxas e custas processuais sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com a consequente extinção e arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57937 Nr: 1543-47.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR SOARES FERREIRA, Queila Lemes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISDAYANE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os fatos expostos pelos autores, verifico que a genitora da 

criança está consente com a adoção, motivo pelo qual, entendo possível a 

extinção do polo passivo e a inclusão da Sra. Gisdayane no polo ativo com 

os autores, se assim também entenderem possível, haja vista a celeridade 

em que o feito passará a tramitar.

Ademais, verifico que os requerentes não cumpriram com os requisitos 

descritos nos incisos do artigo 197-A da Lei n.º 8.069/90, deixando de 

juntar aos autos documentos imprescindíveis para o regular 

prosseguimento do feito.

 Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo aos requerentes o prazo de 15 dias, para que regularize o feito, 

trazendo aos autos:

- Dados dos familiares (pessoas que compõe o núcleo familiar);

- Comprovante de renda do Sr. Edimar, ainda que estimado;

- Atestado de sanidade física e mental;

- Certidão de antecedentes criminais;

- Certidão negativa de distribuição cível;

Advirta-os que o não cumprimento desta decisão acarretará com o 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Intime-os ainda, para que se manifestem a respeito da inclusão da Sra. 

Gisdayane no polo ativo da ação e a consequente exclusão do polo 

passivo do feito, juntando por óbvio, sua procuração.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e me 

venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51105 Nr: 2182-02.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A, Citibank N.A., Citibank N.A. - 

International Banking Facility

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de analisar o pedido para autorizar o exequente a vistoriar o produto 

arrestado pelos mesmos motivos expostos na decisão de ref. 74, eis que 

os autos se tratam de uma Carta Precatória que veio com a única 

finalidade de arrestar 8.199,960 toneladas de milho a granel, ficando a 

competência deste Juízo adstrita aos atos que garantam a efetivação do 

arresto do cereal.

Como o bem já fora arrestado, ainda que parcialmente, este magistrado 

por não deter qualquer tipo de competência no feito, nada pode fazer sem 

a anuência do Juízo natural da causa, devendo todo e qualquer pedido ser 

feito direto a ele, que conforme noticiado, passou a ser o de 

Sertanópolis/PR.

Deste modo, determino o integral cumprimento da decisão de ref. 74, e 

considerando a alteração da competência do Juízo da causa para 

Sertanópolis/PR, solicitem-se novas diligências a ele.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42942 Nr: 425-07.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdS, GEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de procedimento investigativo instaurado para apuração da 

prática de ato infracional análogo ao crime de furto, praticado, em suma, 

pela adolescente Lucas Gabriel da Silva, devidamente qualificado nos 

autos.

Procedida a representação em face do menor, o feito se encontra 

suspenso em face o adolescente se encontrar internado por medida 

socioeducativa na comarca de Rondonópolis-MT, conforme decisão de 

ref. 93, aguardando o retorno do menor até esta comarca para 

prosseguimento da ação.

Em ref. 100 o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, haja vista 

que os fatos ocorreram em 20/11/2014, fazendo com que o presente 

procedimento perca sua finalidade reparadora, em consequência, ocorreu 

à perda superveniente do interesse de agir.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando a lesividade da conduta, bem como as consequências do fato 

e, principalmente, o comportamento do adolescente em conflito com a lei, 

considerando que o ato infracional análogo a crime cometido pelo 

adolescente não houve violência ou grave ameaça, entendo que de fato o 

feito deve ser extinto.

Conforme explicitado pelo “Parquet”, rege nos procedimentos de apuração 

de ato infracional o princípio da imediatidade, em garantia ao seu valor 

pedagógico, logo, se os fatos se deram em meados de 2014 e o feito se 

prolonga desde então, resta prejudicado o valor pedagógico do 

procedimento, fazendo com que o feito perca sua finalidade.

Motivo pelo qual, entendo pertinente o arquivamento destes autos em 

razão a perda do interesse de agir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Ciência do Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40173 Nr: 1608-47.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayko dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Maissa Almeida de Jesus - 

OAB:15.713/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

réu MAYKO DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado, das 

acusações impostas, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código 

de Processo Penal. Intime-se o réu pessoalmente da sentença.Após o 

trânsito em julgado desta decisão, comunique-se a sentença ao Instituto 

de Identificação, e ao Cartório Distribuidor para o devido 

arquivamento.Cumpra-se com eficiência o necessário..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52051 Nr: 2694-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJDP, NODP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes, na pessoa de seu Advogado constituído, que o 

Mandado de Averbação de Divórcio Consensual, foi devidamento 

averbado no assento de casamento dos mesmos, na Comarca de 

Guiratinga.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 041/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

considerando que a servidora Cláudia de Paula Souza Oliveira, Gestora 

Geral, estará afastada de sua função durante o período de 06/08/2018 a 

25/08/2018, em virtude de usufruto de férias.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora Sinair Alves de Brito, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 8711, para exercer a função de Gestora Geral, durante o 

período de 06/08/2018 a 25/08/2018.

Art. 2º Publique-se e remeta-se ao Departamento de Recursos Humanos.

 Jauru-MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 30 de julho de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34929 Nr: 110-50.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suessa Lima Neiva, GENESIO AGRIPINO NEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LIMA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista que esta magistrada irá usufruir folgas compensatórias, 

devidamente autorizadas, na data em que foi agendada a solenidade, 

tornou-se imperiosa a adequação de pauta. Assim, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 23 de OUTUBRO de 2018, mantendo inalterado o 

horário e demais determinações.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando-se a 

determinação anterior em relação à intimação das partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49416 Nr: 1660-75.2018.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACKGEAN DE MORAES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistoTendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 

320 do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.DETERMINO que os 

autos sejam processados em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso 

II).(...), ARBITRO os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do filho, em 30% 

(trinta por cento) do salário-mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir 

da CITAÇÃO, a serem pagos através de depósito em conta bancária, em 

nome da representante da criança, ou mediante recibo, até o dia 10 (dez) 

de cada mês.DA GUARDA PROVISÓRIA.Em relação aos pedidos de 

guarda unilateral e regulamentação de visitas, POSTERGO sua análise 

para momento posterior à audiência de conciliação. DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO.Considerando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §

§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por 

Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

DESIGNO audiência de tentativa de conciliação/mediação para o dia 10 de 

SETEMBRO de 2018, às 13h30, a ser realizada no Centro de Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC .Em caso de êxito na 

conciliação, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, por meio de 

remessa dos autos e, na sequência, TORNEM-ME os autos 

conclusos.Dê-se ciência ao Ministério Público, nos termos do artigo 698, 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49016 Nr: 1405-20.2018.811.0047

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista que esta magistrada irá usufruir folgas compensatórias, 

devidamente autorizadas, na data em que foi agendada a solenidade, 

tornou-se imperiosa a adequação de pauta. Assim, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 23 de OUTUBRO de 2018, mantendo-se inalterado o 

horário e demais determinações.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando-se a 

determinação anterior em relação à intimação das partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49423 Nr: 1666-82.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Deliberações:

 Vistos. Estando presente o investigado Tiago Barros de Oliveira 

desacompanhado de defensor, considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, NOMEIO para o ato o douto advogado, Dr. 

Uemerson Alves Ferreira – OAB/MT n.º 14866, para o qual arbitro 

honorários advocatícios no importe de 1,0 URH, conforme a tabela de 

honorários da OAB/MT, devendo a Secretaria expedir a respectiva 

certidão. Pelo Ofício n. 653/2018/DP/JAURU-MT, datado de 30/07/2018, foi 

informado o cumprimento do mandado de prisão expedido por este juízo 

nos presentes autos, tendo, por isso, apresentado o custodiado nesta 

audiência, para fins de averiguar a regularidade do cumprimento do 

mandado, se respeitadas as garantias constitucionais e assegurados os 

direitos do preso. Assim, verificando que o mandado, em princípio, foi 

cumprido de forma regular e que permanece inalterada a situação 

fático-jurídica, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, por 

seus próprios fundamentos. Não sendo constatada ilegalidade ou 

irregularidade no ato da prisão, declaro encerrada a solenidade. 

ATUALIZEM-SE as informações do mandado de prisão registrado no BNMP 

2.0, nos termos do art. 5º, do Provimento nº 28/2012 - CGJ. CIENTIFIQUE o 

Ministério Público. Cumpra-se, com urgência. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45735 Nr: 1868-93.2017.811.0047

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Trata-se de AÇÃO CAUTELAR – INCIDENTE -, em que foi concedida 

à ofendida/vítima VALERIA MARIANO DE OLIVEIRA medidas protetivas de 

urgência, impondo ao suposto agressor MARCOS ANTONIO CRISOSTOMO 

DA SILVA, dentre outras medidas, a fixação de alimentos provisórios na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.(...) 

Assim, diante das novas informações acostadas aos autos, é medida 

cabível o redimensionamento do valor fixado para os alimentos 

provisórios, para conferir proporcionalidade entre as necessidades 

presumidas do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, 

razão pela qual REDUZO o valor para 30% (trinta por cento) do 

salário-mínimo, que deverão ser pagos à representante legal da menor, a 

partir da intimação desta decisão.Indefiro, por ora, a revogação das 

medidas protetivas de urgência.INTIME-SE a ofendida/vítima, no endereço 

informado nos autos – CPC, art. 238, parágrafo único/CPC, art. 274, 

parágrafo único - e PESSOALMENTE – Lei n. 11.340/2006, art. 21 -, 

acerca da presente decisão, bem como para que informe/manifeste se tem 

interesse e se ainda se faz necessária a manutenção das medidas 

cautelares, justificando, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de revogação, extinção e arquivamento do processo, caso transcorrido in 

albis.Intime-se o requerente, por intermédio de seu advogado.Cientifique o 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 30 de 

julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1143 Nr: 5-16.1991.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER SALDANHA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dalvo Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:OAB MG 74307B, Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seus advogados, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do 

interesse em adjudicar os bens penhorados (art. 876 e 877, do CPC).

Jauru, 30 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49415 Nr: 1659-90.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYSE FERNANDA BOTELHO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYSE FERNANDA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) ajuizado por TAYSE FERNANDA 

BOTELHO BARROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A teor da 

Resolução n.º 004/2014 TP e, ainda o artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, 

onde existir Juizados Especiais da Fazenda Pública sua competência é 

ABSOLUTA para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos, não podendo as partes ou o juiz 

proceder de forma diversa.(...).Assim, considerando que o sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Jauru possui a Vara 

Especializada da Fazenda Pública, considerando, ainda, que o valor da 

causa não excede o que determina o art. 2º da Lei n.º 12.153/2009, bem 

como que o presente processo não se enquadra nas exceções previstas 

no § 1°, do art. 2º, da Lei n.º 12.153/09, a remessa do feito aos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca é a medida que se impõe.Dessa forma, 

RECONHEÇO a incompetência da Justiça Comum da Comarca de Jauru 

para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, DECLINO 

da competência em favor da Vara Especializada da Fazenda Pública dos 

Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Jauru (PJE). DETERMINO a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor desta Comarca para que 

providencie a distribuição à Vara Especializada da Fazenda Pública dos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca (PJE).Às providências.INTIME-SE 

a parte autora via DJE.Jauru/MT, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 3244 Nr: 204-18.2003.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C. Moura Drogaria - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em 

desfavor de J C MOURA DROGARIA - MC, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou o pagamento/cancelamento do 

crédito exequente, manifestando-se pela extinção e arquivamento da 

execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento/cancelamento do crédito pela parte 

executada, conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra 

medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 
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necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 3237 Nr: 197-26.2003.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H P Costa Armarinhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em 

desfavor de H P COSTA ARMARINHOS, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou o pagamento/cancelamento do 

crédito exequente, manifestando-se pela extinção e arquivamento da 

execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento/cancelamento do crédito pela parte 

executada, conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra 

medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de junho de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-86.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN RUIZ BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000186-86.2017.8.11.0047. REQUERENTE: JUAN RUIZ BLANCO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Uma vez tempestivo (id. n.º 13262453), RECEBO o recurso 

inominado interposto pela parte reclamante (id. n.º 13063897), SOMENTE 

NO EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. No 

mais, considerando que o reclamante logrou êxito em comprovar sua 

hipossuficiência financeira, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. INTIME-SE a parte reclamada, por seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Apresentadas 

as contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado, 

DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma Recursal deste Estado para 

apreciação do recurso, fazendo consignar nossas homenagens. 

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-51.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000005-51.2018.8.11.0047. REQUERENTE: LUCENI DE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Visto. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem recolhimento 

integral do preparo, uma vez que pleiteou os benefícios da gratuidade da 

justiça. ‘Ab initio’, constata-se que não foi juntado aos autos documento 

hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS etc) para comprovação do 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o art. 5º da 

CF/88 prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para 

obtenção da assistência judiciária, não basta requerimento, ainda que 

acompanhado de declaração de pobreza, uma vez que a CF/88 assegura 

assistência jurídica integral e gratuita, apenas aos que comprovarem 

hipossuficiência financeira. No caso ‘sub examine’, de bom alvitre registrar 

que, conforme enunciado n.º 116 do FONAJE, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 

116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP)”. 

Desta feita, DETERMINO a intimação da parte reclamante/requerente, por 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

legais, mormente comprovantes de rendimentos próprios e de seu 

cônjuge, se casada for, tais como holerite, carteira de trabalho, três 

últimos extratos de cartões de crédito, declaração de imposto de renda 

etc, ou apresente comprovante de pagamento do preparo, sob pena de 

ser declarado deserto o recurso inominado, nos termos do § 1° do art. 42, 

c/c parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-ME autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de julho 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000148-74.2017.8.11.0047. REQUERENTE: EDILENE DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Uma vez tempestivo (id. n.º 12817969), RECEBO o 

recurso inominado interposto parte reclamante (id. n.º 12711538), 

SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do art. 43 da Lei n.º 

9.099/95. No mais, considerando que a reclamante logrou êxito em 
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comprovar sua hipossuficiência financeira, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. INTIME-SE a parte reclamada, por seus 

advogados, via DJE, para que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado, DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma 

Recursal deste Estado para apreciação do recurso, fazendo consignar 

nossas homenagens. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-80.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE KELLI CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010120-80.2016.8.11.0047. REQUERENTE: JOICE KELLI CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto. Uma vez tempestivo (id. n.º 1949482), RECEBO o recurso inominado 

interposto pela parte reclamante (id. n.º 11063588), SOMENTE NO EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. No 

mais, considerando que a reclamante logrou êxito em comprovar sua 

hipossuficiência financeira, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. INTIME-SE a parte reclamada, por seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Apresentadas 

as contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado, 

DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma Recursal deste Estado para 

apreciação do recurso, fazendo consignar nossas homenagens. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 31 de 

julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-46.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000124-46.2017.8.11.0047. REQUERENTE: EUNICE ALVES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Uma vez tempestivo (id. n.º 12810040), 

RECEBO o recurso inominado apresentado pela parte reclamante (id. n.º 

12669801), SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto 

no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. No mais, considerando que a parte 

reclamante logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. INTIME-SE a parte 

reclamada, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso. Apresentada as contrarrazões ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado, DETERMINO a remessa 

dos autos à E. Turma Recursal deste Estado para apreciação do recurso, 

fazendo consignar nossas homenagens. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-54.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010070-54.2016.8.11.0047. REQUERENTE: FABIO JUNIOR FERREIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Uma vez tempestivo (id. n.º 13827320) 

e devidamente preparado (id. n.º 13812783), RECEBO o recurso inominado 

interposto pela parte reclamada (id. n.º 13802375), SOMENTE NO EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte reclamante, por seus advogados, via DJE, para que, no 

prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Apresentada as 

contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma Recursal deste Estado 

para apreciação do recurso, fazendo consignar nossas homenagens. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 31 de 

julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-16.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000126-16.2017.8.11.0047. REQUERENTE: SIMONE SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto. Primeiramente, 

DETERMINO que a secretaria tome as providências pertinentes para 

transferência do numerário depositado nos autos (id. n.º 13530740) para 

a Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso e 

vinculação ao presente feito, expedindo alvará de levantamento, conforme 

requerido na petição id. n.º 13834737. Antes, porém, INTIME-SE a parte 

reclamada, por seus advogados, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tome ciência do inteiro teor desta decisão e, caso queira, apresente 

impugnação ou recurso que entender cabível, nos termos do provimento 

nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE-SE 

a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) 

dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento. No mais, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. ‘Ab 

initio’, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constata-se 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) para comprovação de estado de pobreza. Nesse 

diapasão, convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta requerimento, ainda que acompanhado de declaração 

de pobreza, uma vez que a CF/88 assegura assistência jurídica integral e 

gratuita, apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso 

‘sub examine’, não foi demonstrada a hipossuficiência alegada, sendo de 

bom alvitre registrar que conforme enunciado n.º 116 do FONAJE, a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência, ‘in 

verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte 

comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade” 

(XX Encontro – São Paulo/SP)”. Destarte, não há nos autos documento 

que ateste a hipossuficiência financeira da parte recorrente. Assim, 

DETERMINO a intimação da parte reclamante/requerente, por seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos 

documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, 

mormente comprovantes de rendimentos próprios e de seu cônjuge, se 
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casado(a) for, tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos 

de cartões de crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente 

comprovante de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado 

deserto o recurso inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo 

único do art. 54, ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, REMETAM-ME autos conclusos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-91.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA PAULINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010074-91.2016.8.11.0047. REQUERENTE: DELMA PAULINA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Considerando a informação 

constante dos autos de que a parte requerente dos benefícios da justiça 

gratuita é funcionária pública, assim como seu cônjuge, e que juntos 

auferem renda superior a R$ 5.000,00 (cinco mi reais), INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita e, nos termos do Enunciado n.º 118 do 

Fonaje, DETERMINO a intimação da parte reclamante, por seus advogados, 

via DJE, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie o 

efetivo preparo do recurso apresentado, sob pena de deserção - 

Enunciado n.º 80 do Fonaje. Realizado o preparo ou decorrido o prazo, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-08.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNA DA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000133-08.2017.8.11.0047. REQUERENTE: VAGNA DA CONCEICAO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto. Primeiramente, 

DETERMINO que a Secretaria tome as providências pertinentes para 

transferência do numerário depositado nos autos (id. n.º 13397042) para 

a Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso e 

vinculação ao presente feito, expedindo alvará de levantamento, conforme 

requerido na petição id. n.º 13445971. Antes, porém, INTIME-SE a parte 

reclamada, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, tome ciência do inteiro teor desta decisão e, caso queira, 

apresente impugnação ou recurso que entender cabível, nos termos do 

provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, 

CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 

02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento. Após, REMETAM-ME 

os autos conclusos para recebimento do recurso inominado apresentado 

pela reclamante (id. n.º 12095194). INTIMEM-SE as partes, por seus 

advogados, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 

de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-50.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000169-50.2017.8.11.0047. REQUERENTE: JOSE CORREA VALIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto. Uma vez tempestivo (id. n.º 13728349) e devidamente preparado 

(id. n.º 13688389 E 13688391), RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamada (id. n.º 13688381), SOMENTE NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte reclamante, por seus advogados, via DJE, para que, no 

prazo legal, apresente as contrarrazões ao recurso. Apresentada as 

contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado, 

DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma Recursal deste Estado para 

apreciação do recurso, fazendo consignar nossas homenagens. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 31 de 

julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-39.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO PANTALIAO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) ILUSTRE CAUSÍDICO REPRESENTANTE DA 

PARTE RECLAMANTE a fim de que compareça à audiência de conciliação 

que realizar-se-á na sala de audiência do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Jauru-MT, na data e horário abaixo mencionados. DATA E 

HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/09/2018 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-76.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS AMADEU MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Ilustre Causídico representante da parte 

reclamante, a fim de que compareça à audiência de conciliação que 

realizar-se-á na sala de audiência do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Jauru-MT, na data e horário abaixo mencionados. DATA E 

HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/09/2018 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-69.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação que realizar-se-á na sala de audiência do Juizado Especial 

Cível e Criminal da Comarca de Jauru-MT, na data e horário abaixo 

mencionados, bem assim para CIÊNCIA DA LIMINAR deferida nos autos. 
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DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/09/2018 Hora: 

16:00

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-69.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: CITAÇÃO da REQUERIDO DO ILUSTRE CAUSÍDICO 

REPRESENTANTE DO BANCO BRADESCO S.A. nos termos do art. 238 do 

CPC, combinado com o art. 12 da Lei 9.099/95, por todos os termos da 

ação indicada, e sua INTIMAÇÃO, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação que realizar-se-á na sala de audiência do Juizado Especial 

Cível e Criminal da Comarca de Jauru-MT, na data e horário abaixo 

mencionados, bem assim para que CUMPRA A LIMINAR deferida nos 

autos. DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/09/2018 Hora: 16:00

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-17.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000059-17.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MARIA HELENA DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Visto. Trata-se de Reclamação para 

Declaração de inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais e 

com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por MARIA HELENA DA SILVA 

SANTOS em face das LOJAS RENNER S.A., ambas qualificados nos 

autos. Em síntese, a Reclamante aduz que no mês de junho do corrente 

ano, ao tentar renovar o “Rotativo” de crédito junto à agência do Banco 

Sicredi em Figueirópolis d`Oeste/MT, teve conhecimento de que em seu 

nome constava registro negativo, por determinação da Reclamada, 

referente a débito no valor de R$ 663,27 (seiscentos e sessenta e três 

reais e vinte e sete centavos). Afirma que não firmou contrato com a 

empresa reclamada, que jamais entrou em uma de suas lojas. Alega que, 

possivelmente, estelionatários utilizaram seus dados pessoais e efetuaram 

compras, sem o seu conhecimento e muito menos consentimento. Ao final, 

requer o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a 

concessão liminar da tutela de urgência para o fim de que seja 

imediatamente retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

ainda, a citação da empresa reclamada, a determinação da inversão do 

ônus da prova, a procedência da ação para o fim de declarar a 

inexistência do débito e a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização a título de dano moral. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constaram, de 

forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação, o 

endereço das partes, os fatos, os fundamentos, o objeto e seu valor, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95. Da Aplicação do CDC A situação delineada nos autos evidencia 

tratar-se de relação tipicamente de consumo, uma vez que estão 

presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS 

da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora é 

presumida. É válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria 

de instrução, que em nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, 

garante o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a 

isonomia, que deve valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o 

fornecedor, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do 

processo. Da Tutela de Urgência Inicialmente, consigna-se que é 

perfeitamente compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipatória) nas ações que tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis 

(Enunciado 26 do FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC. Fixada essa premissa, 

observa-se que as alegações constantes da peça exordial possuem 

plausibilidade, posto demonstrarem que houve negativação do nome da 

parte reclamante baseada em relação jurídica aparentemente inexistente 

(afirma-se isso com veemência no pedido) e, além disso, se fundam em 

prova pré-constituída verossímil, consoante documento de id. n.º 

13957553 e, ainda, da consulta realizada por este Juízo, documento de id. 

n.º 14419026. A situação narrada requer medida de urgência, já que a 

parte Reclamante poderá ser impedida de efetuar compras a crédito, de 

obter financiamento – como relatado na inicial – e até sofrer 

constrangimentos de toda ordem perante o comércio, o que ocasionará 

dano de difícil reparação. O provimento urgente, por outro lado, tem 

caráter reversível (art. 300, § 3º, CPC), cuidando-se, como se vê, de mera 

exclusão provisória dos efeitos de restrição ao nome do Reclamante, no 

curso da lide, o que poderá perfeitamente ser alterado com a prolação da 

sentença de mérito, sem prejuízo para o polo passivo da demanda. Estão 

presentes, portanto, os requisitos da tutela provisória de urgência, quais 

sejam, (a) a probabilidade de direito, (b) o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, CPC) e (c) a reversibilidade do provimento (CPC 

300 § 3º). Assim, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela de urgência, para determinar a 

EXCLUSÃO do nome da Reclamante dos órgãos restritivos de créditos, 

referente ao débito em discussão nos autos, para o que fixo o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem ) até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos em favor da parte 

Reclamante. No mias, DEFIRO o pedido formulado pela parte Reclamante 

para o fim de DETERMINAR que a parte Reclamada junte aos autos cópia 

do contrato ou qualquer documento supostamente firmado entre as partes 

que, em tese, deu origem ao débito ora questionado. Com essas 

considerações, DETERMINO: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte 

ré, devendo constar a advertência de que não comparecendo à audiência 

designada considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será 

proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso 

não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena de julgamento imediato – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

4- O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela acostados 

é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa – Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte autora para comparecer ao 

ato designado, devendo ser advertida de que o não comparecimento 

acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos da Lei 9.099/95; 

6 – As partes deverão manifestar interesse na produção de provas orais 

em audiência de instrução, inclusive, arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 30 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-08.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNA DA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000133-08.2017.8.11.0047. REQUERENTE: VAGNA DA CONCEICAO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto. Primeiramente, 

DETERMINO que a Secretaria tome as providências pertinentes para 

transferência do numerário depositado nos autos (id. n.º 13397042) para 

a Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso e 

vinculação ao presente feito, expedindo alvará de levantamento, conforme 

requerido na petição id. n.º 13445971. Antes, porém, INTIME-SE a parte 

reclamada, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, tome ciência do inteiro teor desta decisão e, caso queira, 

apresente impugnação ou recurso que entender cabível, nos termos do 

provimento nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, 

CERTIFIQUE a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 

02 (dois) dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento. Após, REMETAM-ME 

os autos conclusos para recebimento do recurso inominado apresentado 

pela reclamante (id. n.º 12095194). INTIMEM-SE as partes, por seus 

advogados, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 

de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-91.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA PAULINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010074-91.2016.8.11.0047. REQUERENTE: DELMA PAULINA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Considerando a informação 

constante dos autos de que a parte requerente dos benefícios da justiça 

gratuita é funcionária pública, assim como seu cônjuge, e que juntos 

auferem renda superior a R$ 5.000,00 (cinco mi reais), INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita e, nos termos do Enunciado n.º 118 do 

Fonaje, DETERMINO a intimação da parte reclamante, por seus advogados, 

via DJE, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie o 

efetivo preparo do recurso apresentado, sob pena de deserção - 

Enunciado n.º 80 do Fonaje. Realizado o preparo ou decorrido o prazo, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-16.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000126-16.2017.8.11.0047. REQUERENTE: SIMONE SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto. Primeiramente, 

DETERMINO que a secretaria tome as providências pertinentes para 

transferência do numerário depositado nos autos (id. n.º 13530740) para 

a Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso e 

vinculação ao presente feito, expedindo alvará de levantamento, conforme 

requerido na petição id. n.º 13834737. Antes, porém, INTIME-SE a parte 

reclamada, por seus advogados, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tome ciência do inteiro teor desta decisão e, caso queira, apresente 

impugnação ou recurso que entender cabível, nos termos do provimento 

nº. 68/2018 do CNJ. Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE-SE 

a preclusão desta decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) 

dias, EXPEÇA-SE alvará de levantamento. No mais, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. ‘Ab 

initio’, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constata-se 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) para comprovação de estado de pobreza. Nesse 

diapasão, convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta requerimento, ainda que acompanhado de declaração 

de pobreza, uma vez que a CF/88 assegura assistência jurídica integral e 

gratuita, apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso 

‘sub examine’, não foi demonstrada a hipossuficiência alegada, sendo de 

bom alvitre registrar que conforme enunciado n.º 116 do FONAJE, a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência, ‘in 

verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte 

comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade” 

(XX Encontro – São Paulo/SP)”. Destarte, não há nos autos documento 

que ateste a hipossuficiência financeira da parte recorrente. Assim, 

DETERMINO a intimação da parte reclamante/requerente, por seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos 

documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, 

mormente comprovantes de rendimentos próprios e de seu cônjuge, se 

casado(a) for, tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos 

de cartões de crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente 

comprovante de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado 

deserto o recurso inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo 

único do art. 54, ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, REMETAM-ME autos conclusos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-54.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010070-54.2016.8.11.0047. REQUERENTE: FABIO JUNIOR FERREIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Uma vez tempestivo (id. n.º 13827320) 

e devidamente preparado (id. n.º 13812783), RECEBO o recurso inominado 

interposto pela parte reclamada (id. n.º 13802375), SOMENTE NO EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte reclamante, por seus advogados, via DJE, para que, no 

prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Apresentada as 

contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma Recursal deste Estado 

para apreciação do recurso, fazendo consignar nossas homenagens. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 31 de 

julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 825 de 1001



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-46.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000124-46.2017.8.11.0047. REQUERENTE: EUNICE ALVES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Uma vez tempestivo (id. n.º 12810040), 

RECEBO o recurso inominado apresentado pela parte reclamante (id. n.º 

12669801), SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto 

no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. No mais, considerando que a parte 

reclamante logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. INTIME-SE a parte 

reclamada, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso. Apresentada as contrarrazões ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado, DETERMINO a remessa 

dos autos à E. Turma Recursal deste Estado para apreciação do recurso, 

fazendo consignar nossas homenagens. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-80.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE KELLI CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010120-80.2016.8.11.0047. REQUERENTE: JOICE KELLI CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto. Uma vez tempestivo (id. n.º 1949482), RECEBO o recurso inominado 

interposto pela parte reclamante (id. n.º 11063588), SOMENTE NO EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. No 

mais, considerando que a reclamante logrou êxito em comprovar sua 

hipossuficiência financeira, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. INTIME-SE a parte reclamada, por seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Apresentadas 

as contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado, 

DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma Recursal deste Estado para 

apreciação do recurso, fazendo consignar nossas homenagens. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 31 de 

julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000148-74.2017.8.11.0047. REQUERENTE: EDILENE DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Uma vez tempestivo (id. n.º 12817969), RECEBO o 

recurso inominado interposto parte reclamante (id. n.º 12711538), 

SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do art. 43 da Lei n.º 

9.099/95. No mais, considerando que a reclamante logrou êxito em 

comprovar sua hipossuficiência financeira, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. INTIME-SE a parte reclamada, por seus 

advogados, via DJE, para que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado, DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma 

Recursal deste Estado para apreciação do recurso, fazendo consignar 

nossas homenagens. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-51.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000005-51.2018.8.11.0047. REQUERENTE: LUCENI DE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Visto. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem recolhimento 

integral do preparo, uma vez que pleiteou os benefícios da gratuidade da 

justiça. ‘Ab initio’, constata-se que não foi juntado aos autos documento 

hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS etc) para comprovação do 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o art. 5º da 

CF/88 prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para 

obtenção da assistência judiciária, não basta requerimento, ainda que 

acompanhado de declaração de pobreza, uma vez que a CF/88 assegura 

assistência jurídica integral e gratuita, apenas aos que comprovarem 

hipossuficiência financeira. No caso ‘sub examine’, de bom alvitre registrar 

que, conforme enunciado n.º 116 do FONAJE, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 

116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP)”. 

Desta feita, DETERMINO a intimação da parte reclamante/requerente, por 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

legais, mormente comprovantes de rendimentos próprios e de seu 

cônjuge, se casada for, tais como holerite, carteira de trabalho, três 

últimos extratos de cartões de crédito, declaração de imposto de renda 

etc, ou apresente comprovante de pagamento do preparo, sob pena de 

ser declarado deserto o recurso inominado, nos termos do § 1° do art. 42, 

c/c parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-ME autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de julho 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 826 de 1001



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-86.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN RUIZ BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000186-86.2017.8.11.0047. REQUERENTE: JUAN RUIZ BLANCO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Uma vez tempestivo (id. n.º 13262453), RECEBO o recurso 

inominado interposto pela parte reclamante (id. n.º 13063897), SOMENTE 

NO EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. No 

mais, considerando que o reclamante logrou êxito em comprovar sua 

hipossuficiência financeira, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. INTIME-SE a parte reclamada, por seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Apresentadas 

as contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado, 

DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma Recursal deste Estado para 

apreciação do recurso, fazendo consignar nossas homenagens. 

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 31 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32152 Nr: 1242-08.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema BACENJUD, constato que foram 

localizados os endereços utilizados pela parte requerida, conforme extrato 

juntado.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender oportuno.

 Junte-se extrato das informações obtidas

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 30 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45538 Nr: 1991-54.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMP, EMPAP, JEMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - OAB:13310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 30 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45463 Nr: 1960-34.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSIVALDO GOMES DA SILVA, USINA 

JACIARA - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13.433-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO MORIMAN DE 

GOES JR - OAB:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 05/09/2018, às 

14h (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, fazendo constar do mandado, conforme o caso, que as 

partes deverão comparecer acompanhadas de seus(uas ) 

Advogados(as).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 30 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45546 Nr: 1995-91.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDOAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDINA DE SOUZA - 

OAB:10.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL NAPOMUCENO DE 

ASSIS - OAB:25.683

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 30 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23861 Nr: 136-79.2014.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de veículo a 

ser penhorado em nome do executado, conforme extrato anexado.

Considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 e 

86/2014-CGJ, intime-se a parte exequente, pessoalmente através de seu 

procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.
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Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da 

parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41715 Nr: 302-72.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PAULO YOKOMIZO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido retro, por entender que a localização do executado, 

bem como a designação de bens a serem penhorados como garantia, em 

sede de execução ou cumprimento de sentença, é um ônus que pende 

sobre a parte exequente.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37389 Nr: 1778-82.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENICE ALVES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o apelante (Ref: 32), bem como o apelado (Ref: 33), 

já apresentaram suas razões.

 2. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 30 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45182 Nr: 1835-66.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA PETERSEN GUTSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos os documentos pessoais, 

comprovante de endereço, documentos que comprovem o alegado na 

inicial, procuração “ad judicia”, bem como declaração de hipossuficiência 

ou proceda ao recolhimento das custas processuais e taxas judiciais, tudo 

sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 431-14.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11217 Nr: 866-32.2010.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência na comarca de cuiabá foi redesignada para o dia 

23/10/2018. Despachoa a sguir transcrito:

 Despacho->Mero expediente

23/07/2018 Autos n. 9419-08.2018.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 23.10.2018 às 16:50 horas, 

primeira data livre na pauta.

 II. Oficie-se ao juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior - Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30149 Nr: 423-71.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMULO RUEL GUARIENTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:5794

 Vistos.

1. Tendo em vista que as testemunhas de acusação e defesa, bem como 

o requerido não foram devidamente intimado(a)(s) para comparecerem à 

oralidade retro designada, REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03/09/2018, às 14h (horário oficial de Cuiabá-MT).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória. 

Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 31 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21014 Nr: 57-71.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANIA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROBERTO 

GAMBERA - OAB:186.220, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista ao advogado da parte 

requerente para se manifestar acerca do ofício emitido pela autarquia 

requerida, acostado às fls. 182, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45301 Nr: 1878-03.2018.811.0048

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Confeccione o(a) Sr(a). Gestor(a) a competente Portaria, conforme já 

determinado nos autos de nº. 1772-75.2017.811.0048 (Cód. 37378).

2. Intimem-se, com urgência, o Ministério Público Estadual e o Advogado de 

defesa, para apresentar quesitos ou indicar assistente técnico, no prazo 

de 5 (cinco) dias, se o caso. Autorizo fotocópias.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 31 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000106-85.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado em audiência de 

conciliação, conforme termo. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-02.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DEMESIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado em audiência de 

conciliação, conforme termo. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-52.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-10.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HELI ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-08.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificados 

nos autos. 2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do 

mérito, com o arquivamento definitivo dos autos. 3. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas e honorários, 

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito
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Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73642 Nr: 1571-94.2017.811.0109

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLEY ALVES NUNES BUSSADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVANI BUSSADORI ROMANELLI, 

ILSON ROMANELLI, José Carlos Romanelli, TAUANE BUSSADORI 

ROMANELLI, CELITA APARECIDA, SILVIO ROBERTO ROMANELLI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Wagner Zanatto - 

OAB:7284-B/MT, OTILIO RIBEIRO NETO - OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:28.087/PR, Marcos Dauber - OAB:31.278 OAB/PR

 Audiência de instrução e julgamento designada para a data 15/082018 ás 

17h00, intimem-se as partes e as testemunhas

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 35/2018

Excelentíssima Senhora Doutora Suelen Barizon, MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições LEGAIS e;

CONSIDERANDO a Portaria n° 04/2018 que designa a servidora Regina 

Matos Davi, matrícula 8157, Auxiliar Judiciária para exercer a função de 

Gestora Judicial Substituta no período da licença maternidade da titular;

 CONSIDERANDO o atestado médico da servidora Iaçana Kelly dos Reis 

Enz, matrícula 13035, Gestora Judiciária de 180 (cento e oitenta) dias a 

partir de 08/01/2018.

 CONSIDERANDO o Laudo Pericial n° 299995 datado de 18.01.2018 

referente à Licença Maternidade da servidora Iaçana Kelly dos Reis Enz, 

matrícula 13035 onde é deferido o afastamento no período de 08/01/2018 

a 06/07/2018.

 RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria n° 04/2018, no Art. 1°.

 Onde se lê: no período de 08.01.2018 a 06.06.2018.

 Leia-se: no período de 08.01.2018 a 06.07.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta à Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Departamento 

de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de Pessoal.

Matupá-MT, 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 36/2018

Excelentíssima Senhora Doutora Suelen Barizon – MM. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Matupá do Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições LEGAIS;

CONSIDERANDO a Portaria 05/2018 que nomeia a servidora Jéssica 

Schauani Lopes, matrícula 25589, para exercer o cargo de Gestora 

Administrativa 03 (FC).

 RESOLVE:

 Art. 1º – REVOGAR a Portaria 05/2018 que nomeia a servidora Jéssica 

Schauani Lopes, matrícula 25589, para exercer o cargo de Gestora 

Administrativa 03 (FC), com efeitos retroativos a partir de 09/07/2018.

Art. 2º - Publique-se, registre-se, cumpra-se remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Matupá-MT, 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56331 Nr: 358-18.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODOLINO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO REIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 358-18.2015.811.0111 (Código 56331)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Deodolino de Oliveira Lima

Requerido: Supermercado Reis Ltda - EPP

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Deodolino de Oliveira Lima em 

face de Supermercado Reis Ltda - EPP, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, o requerente noticiou que formalizou acordo 

sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 10).

Em simples despacho, foi determinada a regularização do termo de acordo 

para subscrição do termo pela parte requerida e seu procurador.

Formalizados autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Os autos tramitam há aproximadamente três anos e a parte requerida, 

apesar de citada, não compareceu aos autos.

No decorrer do procedimento, o requerente noticiou que realizou acordo 

extrajudicial com a requerida, estabelecendo espontaneamente sobre o 

objeto posto em litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo.

Assim sendo, muito embora a parte requerida não tenha subscrito, 

tampouco se manifestado nos autos, verifico que houve apresentação em 

Juízo de solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Revogo os benefícios da justiça gratuita em razão da pretensão 

econômica auferida com o deslinde amigável do feito, condeno as partes 

ao pagamento pro-rata das custas processuais, com fulcro no artigo 90, 

§2º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 2412-20.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Pommer, TEREZINHA R. FREITAS, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, ORIVALDO PRUNELLI, NAIR DE 

FATIMA PRUINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536-B

 Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Intime-se a parte exequente para indicar os dados 

bancários para transferência de valores mediante alvará 

eletrônico.Revogo eventuais constrições e determino que se oficiem aos 

Cartórios de Registros de Imóveis dos respectivos imóveis para 

cancelar/baixar as contrições imobiliárias dadas em garantia em nome dos 

executados.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 
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pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 30 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61371 Nr: 728-60.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELY ARAÚJO CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 728-60.2016.811.0111 (Código 61371)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente:Fazenda Pública Estadual

Executada: Gisely Araújo Cáceres

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Gisely Araújo Cáceres, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (ref.20).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51854 Nr: 1-09.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleube B. P. Macedo - 

OAB:13.941, Lucilo de Freitas Macedo Filho - OAB:14415

 Código nº51854.Processo nº 1-09.2013.811.0111(...).Trata-se de Ação 

Penal em desfavor de MOACIR ALVES DE SOUZA, condenado na pena de 

03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pelo cometimento do 

crime previsto no art. 129 caput, e 03 (três) meses de detenção pelo 

cometimento do crime previsto no artigo 329, ambos do Código Penal.O 

processo teve seu trâmite normal, sendo prolatada a sentença penal 

condenatória às fls. 113-120, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses e 22 

(vinte e dois) dias de detenção no crime previsto no artigo 129, e 03 (três) 

meses de detenção no crime previsto 329 ambos do Código Penal, (...).É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO.Analisando os autos, denoto que o 

fato ocorreu na data de 24.12.2012, a denúncia foi recebida em 

19.12.2013, a sentença prolatada em 16.12.2016.O artigo 110, §1º do 

Código Penal, dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória 

com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu 

recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma 

hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 

Vislumbro que foi aplicada ao acusado, a pena privativa de liberdade ao 

acusado de 06 (seis) meses de detenção substituída pela pena de 

restritiva de direito de 01 (uma) hora diária ou 07 (sete) horas semanais, 

razão por que a prescrição retroativa em ambos os casos ocorre em 03 

(quatro) anos, nos termos do inciso VI, do art. 109 do Código Penal, 

(...)Posto isso, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do Estado, 

nos crimes previstos nos artigos 129 caput e 329 ambos do Código Penal, 

razão pela qual DECLARO extinta a punibilidade do agente MOACIR ALVES 

DE SOUZA, qualificado nos autos, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o 

art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.Tendo sido declarada a extinção 

da punibilidade do acusado, resta prejudicado o recurso de apelação 

interposto às fls. 122.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 30 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 8443 Nr: 481-31.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Rech Marcon, Darcy Turcato Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Constrular Mat. P/ Construção Ltda, 

LAMINADOS SANTARÉM LTDA, Ademar de Morais Bueno, ODALIR 

MALACARNE, Aniceto da Silva Tarca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcom - OAB:4.660-B / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 8443 Nr: 481-31.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Rech Marcon, Darcy Turcato Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Constrular Mat. P/ Construção Ltda, 

LAMINADOS SANTARÉM LTDA, Ademar de Morais Bueno, ODALIR 

MALACARNE, Aniceto da Silva Tarca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcom - OAB:4.660-B / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora,para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de São Félix do Araguaia-MT para 

cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53733 Nr: 97-87.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UALISSON REMOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado UALISSON REMOR DE OLIVEIRA, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação aos crimes que lhe 

são imputados neste processo (CTB, art. 309 e CP art. 329).Considerando 

a natureza da complexidade dos atos praticados pelo Defensor Dativo 

Jorge Gustavo Winter (resposta à acusação), reduzo os honorários 

advocatícios anteriormente fixados, para 05 URH, pois se encontram 

razoáveis e em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil.Portanto, EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor 

Dativo, qual seja Dr. Jorge Gustavo Winter, com o valor total e corrigido 

dos honorários que lhes são devidos (05 URH), para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.No mais, EXPEÇA-SE, ainda, certidão de créditos 

em favor da Defensora Dativa, qual seja Dra. Angelita Kemper, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 URH), para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Transitando em julgado a 

presente sentença, procedam-se às baixas, comunicações e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 30 de Julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54748 Nr: 605-54.2014.811.0007
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 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº 54748

Processo nº 605-54.2014.811.0111

Classe – Assunto: Execução Penal

 Réu(s): Osmar Aparecido Dos Santos

 Vistos.

Cuida-se de executivo de pena de OSMAR APARECIDO DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos.

Entre um ato e outro, foi concedido ao reeducando o benefício do 

livramento condicional, ocasião em que se estabeleceu o período de prova 

até o término do cumprimento de pena, ou seja, em 14.02.2018 (fl.116).

É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Analisando a guia de execução penal, bem como toda a 

documentação encartada aos autos, constato que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena imposta.

Dessa forma, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando OSMAR 

APARECIDO DOS SANTOS, em relação à condenação em epígrafe.

COMUNIQUE-SE acerca da presente decisão ao Cartório Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação Criminal do Estado, ao INFOSEG - banco de dados 

de antecedentes criminais, bem como ao correspondente no âmbito 

federal e ao Juízo de origem, na forma da CNGC.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, PROCEDA-SE às 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo necessário.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Matupá/MT, 30 de julho de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73267 Nr: 608-46.2018.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristianele da Silva Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS CICERA ELIETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA a adjudicação do bem 

descrito e caracterizado nos autos deixado por Cícera Eliete da Silva, em 

favor da inventariante Cristianele da Silva Mota, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos ressalvados direitos de terceiros. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO NO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em 

razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado esta decisão, 

expeça-se o termo de adjudicação, arquivando o feito, em seguida, com 

as baixas e anotações devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 30 de julho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51838 Nr: 1735-29.2012.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Ante o exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da presente 

representação, julgo EXTINTO o feito e determino o ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO dos autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Considerando que a CNGC dispõe em seu art. 1.387 sobre a 

desnecessidade de intimação do acusado nas hipóteses de sentenças 

extintivas, por aplicação análoga, determino o ARQUIVAMENTO do feito 

independentemente de intimação do menor infrator.Ciência ao Ministério 

P ú b l i c o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.Cumpra-se.Matupá/MT, 27 de julho de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52248 Nr: 396-98.2013.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DE SOUSA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado por EDVALDO RODRIGUES DE MORAIS para declarar 

DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinha com MARIA 

FRANCISCA DE SOUSA MORAIS, desde 30 de março de 1989, razão pela 

qual decreto-lhes o DIVÓRCIO, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da 

Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Presidente Dutra (MA), grafando nossos cordiais 

cumprimentos.Expeça-se, ainda, a certidão de honorários advocatícios, 

aos advogados dativos nomeados (fls. 19/20).Realizadas as providências 

acima, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 27 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55068 Nr: 1206-39.2014.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA ROBERTO DA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE REINALDO PEREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1206-39.2014.811.0111 (Código 55068)

Classe – Assunto: Inventário

Inventariante:Queila Roberto da Silva de Sousa

Inventariado: Espólio de Jose Reinaldo Pereira de Souza

Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário por Queila Roberto da Silva de Sousa em 

face do óbito de Jose Reinaldo Pereira de Souza, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Os autos tramitam há quase quatro anos e sem providência efetiva.

Outrossim, a causídica nomeada entrou em contato com a inventariante 

solicitando as informações e documentos relativos ao processo (f. 30) e 

até o presente momento as primeiras declarações sequer foram 

apresentadas.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se certidão em favor da causídica nomeada para fins de cobrança 
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dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57225 Nr: 835-41.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Francisco Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 57225.

Processo nº 835-41.2015.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref.19, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Marcus Augusto Giraldi Macedo e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Carlos Francisco Benitez o advogado Igor Neves de Carvalho 

que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 14.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36518 Nr: 1359-77.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Monteiro, Elio Santo Griebler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Griebler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, Valmir Fogaça dos Santos - OAB:MT5671A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:MT5671A

 Processo nº 1359-77.2011.811.0111 (Código 36518)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequentes:João Monteiro e Fernanda de Freitas Rosa

Executados: Élio Santos Griebler e Cleusa Maria Griebler

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por João Monteiro e 

Fernanda de Freitas Rosa em face de Élio Santos Griebler e Cleusa Maria 

Griebler, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (fls. 267).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Custas processuais pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36433 Nr: 1274-91.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALITA HOTEL E CHOPERIA LTDA ME, LEDA 

MARIA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1274-91.2011.811.0111 (Código 36433)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: HSBC Bank Brasil S.A.

Executado: Qualita Hotel e Choperia Ltda Me

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo HSBC Bank 

Brasil S.A. em face de Qualita Hotel e Choperia Ltda Me, ambos 

qualificados nos autos.

Os autos tramitam há quase sete anos e o exequente, desde 2016, 

requereu duas suspensões dos autos ao fundamento de não localização 

de bens da devedora, cujo último requerimento versa sobre nova 

suspensão.

Dessume dos autos que o exequente não conseguiu promover, em dois 

anos, qualquer providência efetiva a fim de dar prosseguimento ao feito.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim a paralisação do feito.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27019 Nr: 1580-36.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Heitor dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/414 (Código 27019)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Milton Heitor dos Santos

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de Milton Heitor dos Santos, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu o prosseguimento do feito quanto aos 

honorários e custas processuais, postulando pelo bloqueio bacenjud do 

valor remanescente.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Prosseguindo o feito apenas em relação as custas e honorários 

sucumbenciais, correspondente ao montante de R$ 2.650,56 (dois mil 

seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), e 

considerando que a parte executada procedeu ao pagamento do débito 

extrajudicialmente, conforme declaração do departamento de tributação 

municipal (f.131), intime-se, ad cautelam, a parte exequente para informar 

o endereço da parte executada, oportunizando sua intimação para 

pagamento de forma voluntária.
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Com a resposta, se positiva, intime-se a parte executada para pagar, 

voluntariamente o valor remanescente. Se negativa, conclusos para 

análise do pedido de f.128/130.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50159 Nr: 12-72.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12-72.2012.811.0111 (Código 50159)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Davi Pires dos Santos

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de Davi Pires dos Santos, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito (f.41-42), remanescendo o débito referente aos 

honorários e custas no valor de R$ 190,05 (cento e noventa reais e cinco 

centavos), cuja constrição judicial restou exitosa (f.45).

Em simples petição, o exequente postulou pelo levantamento do valor 

bloqueado (f.49), concedido a expedição do alvará eletrônico às fls. 53 e 

55.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 756-96.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR URNHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O

 Processo nº 756-96.2014.811.0111 (Código 54522)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Valdecir Urnhani

Vistos.

Trata-se de Execução proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de 

VALDECIR URNHANI, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (f.148-154).

Formalizados autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO EXTINTO o processo, com fulcro no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais, expedindo-se o necessário.

Custas e despesas processuais na forma do termo de acordo, item III 

(f.150).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60223 Nr: 288-64.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 288-64.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60223.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 13h30min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63756 Nr: 1971-39.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSORIO HESPANHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 63756.

Processo nº 1971-39.2016.811.0111.

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por OSORIO HESPANHA 

FILHO em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

exequente (Ref. 52).

Inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela exequente.

EXPEÇA-SE a competente RPV.

 INTIME-SE a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 
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do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53734 Nr: 98-72.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINE RIBEIRO MAMÉDIO LANÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

declaro por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada ELINE 

RIBEIRO MAMEDIO LANÇONI, bem como todos os efeitos dela 

decorrentes.Considerando a natureza da complexidade dos atos 

praticados pelo Defensor Dativo (resposta à acusação, acompanhamento 

em audiência e requerimento), reduzo os honorários advocatícios 

anteriormente fixados, para 06 URH, pois se encontram razoáveis e em 

conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.Dessa 

forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual 

seja Dr. Nilson Allan Rodrigues Portela– OAB 17562, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhes são devidos (06 URH), para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.Transitando em julgado a presente 

sentença, procedam-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 27 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71350 Nr: 3343-86.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIONATAM CALADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 3343-86.2017.811.0111.

Código Apolo nº 71350.

Vistos.

1) Ante o teor do termo de audiência de Ref. 26, HOMOLOGO a 

suspensão condicional do processo, eis que devidamente aceita pelo 

acusado.

INTIME-SE o acusado para dar início ao seu cumprimento.

2) No mais, SUSPENDO o feito, submetendo o acusado ao período de 

prova pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 (a)Proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos e outros 

estabelecimentos congêneres e perniciosos; (b) proibição de se afastar 

da Comarca, ou local em que reside, sem prévia autorização do Juízo, por 

mais de 10 (dez) dias; e (c) o cumprimento das demais condições 

estipuladas na proposta ministerial.

 3)ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, excluindo-o do relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição, mediante prévia expedição de guia 

de controle de cumprimento das condições assumidas pelo réu, nos 

termos do artigo 2º, ‘g’, do Provimento 10/2007-CGJ.

 4) Findo o prazo da suspensão do processo ou cessado o cumprimento 

das condições impostas, certifique-se.

 5) Após, volvam-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66044 Nr: 497-96.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66044.

Processo nº 497-96.2017.811.0111.

Vistos.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, subam os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com nossas homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57255 Nr: 850-10.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIUZA FERREIRA DOS SANTOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57255.

Processo nº 850-10.2015.811.0111.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor da 

sentença de Ref. 27, sob pena de responsabilização penal pelo crime de 

desobediência (art. 330 do CP).

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61716 Nr: 883-63.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61716.

Processo nº 883-63.2016.811.0111.

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 09, INTIME-SE a parte requerente 

pessoalmente, para que demonstre seu interesse no prosseguimento do 

feito, devendo juntar aos autos cópia do requerimento administrativo.

Advirto, ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 
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após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se à parte exequente, pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68042 Nr: 1619-47.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISAEL DE ANDRADE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 Intimação da parte requerida para que apresente o projeto de 

recuperação de área degradada (PRAD), devidamente protocolado 

perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), segundo 

exigência expressa do órgão administrativo ambiental, devendo incluir, em 

seus termos, o plantio de mudas de árvores nativas (espécies pioneiras, 

secundárias e climáticas) por toda a região da área degradada, 

mostrando-se assim necessário; bem como a apresentação do protocolo 

junto ao SIMCAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 2527-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FLORIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 2527-07.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69620.

Vistos.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de MAURI FLORIANO PEREIRA imputando-lhe a prática dos 

delitos capitulados nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, por quatro vezes, 

na forma do art. 71; art. 157, § 2º, incisos I, II e V, por duas vezes, na 

forma do art. 71; art. 180, “caput”, na forma do art. 29, ambos do Código 

Penal; art. 121, § 2º, inciso V, na forma do art. 14, inciso II e art. 29, todos 

do Código Penal na forma do art. 69 do Código Penal.

Em atenção ao Ofício Circular nº 10/2018/GAB/J-Aux. (expediente 

0061717-06.2018.811.0000) expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça, 

passo a REVISAR os motivos ensejadores da custódia cautelar do 

denunciado.

Analisando os autos, verifico que o acusado Mauri Floriano Pereira deverá 

permanecer preso, uma vez que desde a decretação de sua prisão 

preventiva não se vislumbrou nenhuma alteração na situação fática que 

ensejou a custódia cautelar.

Os elementos dos autos indicam haver necessidade da continuidade da 

segregação do acusado, a fim de garantir a ordem pública, conforme 

fundamentado na decisão de decreto da prisão preventiva.

 Soma-se a isso, ainda, o fato do delito ter sido, em tese, praticado em 

concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, ameaças e restrição da 

liberdade das vítimas, além de confronto armado com a guarnição da 

polícia militar, indicativo de periculosidade acentuada.

Assim, pelas mesmas razões contidas na decisão de fls.62-64 

MANTENHO a prisão cautelar do denunciado, RECOMENDANDO-O na 

prisão em que se encontra, pois subsistentes as circunstâncias 

autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme 

os fundamentos da mencionada decisão.

Por fim, permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Matupá/MT, 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75973 Nr: 1925-79.2018.811.0111

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GFDSA, JRdO, AKF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1925-79.2018.811.0111 (Código 75973)

Classe – Assunto: Alimentos e Regulamentação de Visitas

Requerentes: Gabriela Ferreira dos Santos Anjo e Jackson Rodrigues de 

Oliveira

 Vistos.

Trata-se de requerimento de homologação do acordo extrajudicial firmado 

perante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL firmado por GABRIELA 

FERREIRA DOS SANTOS E JACKSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe, referente à guarda, direito de visitas e 

prestação alimentícia da menor ANY KAROLAINE FERREIRA.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que o pedido assinado em conjunto por 

Gabriela e Jackson, acha-se regular e se tratando de homologação de 

acordo ajustada entre os próprios interessados, o qual preserva o melhor 

interesse da menor e estabelece compromissos e obrigações recíprocos 

para os genitores, há de ser prestigiada a vontade dos contraentes, 

inclusive como forma de estimular aos próprios interessados que 

encontrem soluções alternativas a seus conflitos e litígios.

 Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas pelos requerentes, cuja exigibilidade está suspensa nos termos 

do §3º do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75911 Nr: 1887-67.2018.811.0111

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JSDO, JPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1887-67.2018.811.0111 (Código 75911)

Classe – Assunto: Alimentos e Regulamentação de Visitas

Requerentes: João Pereira Junior e Josilaine Santana de Oliveira

 Vistos.

Trata-se de requerimento de homologação do acordo extrajudicial firmado 

perante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL firmado por JOÃO PEREIRA 

JUNIOR E JOSILAINE SANTANA DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe, referente à guarda, direito de visitas e prestação 

alimentícia do menor MIROSMAR WENDEL OLIVEIRA PEREIRA.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que o pedido assinado em conjunto por 

João e Josilaine acha-se regular e se tratando de homologação de acordo 

ajustada entre os próprios interessados, o qual preserva o melhor 

interesse da criança e estabelece compromissos e obrigações recíprocos 

para os genitores, há de ser prestigiada a vontade dos contraentes, 

inclusive como forma de estimular aos próprios interessados que 

encontrem soluções alternativas a seus conflitos e litígios.
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 Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas pelos requerentes, cuja exigibilidade está suspensa nos termos 

do §3º do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55962 Nr: 145-12.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENILDA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 145-12.2015.811.0111.

Código Apolo nº 55962.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 14h, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69179 Nr: 2287-18.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES SILVA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

MARIA INÊS SILVA DA SILVA DUTRA o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data cessação do benefício na via administrativa 

( 2 1 . 0 3 . 2 0 1 7 ) . ( . . . ) P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá/MT, 27 de julho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61458 Nr: 772-79.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, MPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art. 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, outorgando a guarda 

definitiva da menor Raquel Pereira de Sá à requerente Márcia Pereira 

Voltolini, com os efeitos daí decorrentes.JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Colha-se o compromisso consoante o disposto no artigo 32 

da Lei 8.069/90, com a lavratura do termo respectivo.Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 141, § 2º, da Lei nº 

8.069/90.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 27 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 1802-86.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1802-86.2015.811.0111.

Código Apolo nº 59373.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 14h30min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70952 Nr: 3124-73.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BASSETO, CLAUDINEIA GARCIA LAZARINI 

BASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:20587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos requerentes 

Anderson Basseto e Claudineia Garcia Lazarini Basseto em face do 

Município de Matupá (MT) e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais, os quais 
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fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §2º, I, 

III e IV.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 27 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71244 Nr: 3277-09.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3277-09.2017.811.0111.

Código Apolo nº 71244.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 15h15min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70695 Nr: 3010-37.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VANDELAR SCARTEZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3010-37.2017.811.0111.

Código Apolo nº 70695.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 15h, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68993 Nr: 2178-04.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2178-04.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68993.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 14h45min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67199 Nr: 1135-32.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO FURQUIM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 67199.

Processo nº 1135-32.2017.811.0111.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 
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artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62995 Nr: 1550-49.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CLERI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1550-49.2016.811.0111.

Código Apolo nº 62995.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 15h45min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71759 Nr: 3528-27.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3528-27.2017.811.0111.

Código Apolo nº 71759.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 15h30min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72423 Nr: 194-48.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 194-48.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72423.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 14h15min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53888 Nr: 228-62.2014.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HELSO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA a adjudicação do bem às 

f. 13 deixado por Helso Aparecido da Silva, em favor do inventariante 

Sebastião da Silva, para que produza seus legais e jurídicos efeitos 

ressalvados direitos de terceiros. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO NO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o termo de 

adjudicação, arquivando o feito, em seguida, com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 27 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72507 Nr: 228-23.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Marafon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 228-23.2018.811.0111 (Código 72507)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente:Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Executado: Ivete Marafon

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de IVETE MARAFON, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.15).

Formalizados autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO EXTINTO o processo, com fulcro no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais, expedindo-se o necessário.

Custas e despesas processuais na forma do termo de acordo, parágrafo 

quarto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60798 Nr: 486-04.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Nunes Forlin, DIOGENER 

FERREIRA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 486-04.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60798.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (Ref. 95) para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62022 Nr: 1007-46.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DORNELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62022.

Processo nº 1007-46.2016.811.0111.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor da 

sentença de Ref. 32, sob pena de responsabilização penal pelo crime de 

desobediência (art. 330 do CP).

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59619 Nr: 47-90.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 47-90.2016.811.0111.

Código nº 59619.

Vistos.

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para apresentação da contestação 

pela parte requerida.

Decorrido o prazo sem apresentação de mencionada peça, volvam-me os 

autos conclusos.

Apresentada a contestação INTIME-SE a parte autora, para no prazo legal, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedido o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57693 Nr: 1050-17.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Feitosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1050-17.2015.811.0111.

Código nº 57693.

Vistos.

Ante o teor da informação de Ref. 60, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57643 Nr: 1022-49.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1022-49.2015.811.0111.

Código Apolo nº 57643.

Vistos.

Considerando que o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de 

apelação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 
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Região, com os nossos cumprimentos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57470 Nr: 934-11.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA MORETTI DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 934-11.2015.811.0111.

Código nº 57470.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o teor do acórdão de Ref. 51.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56187 Nr: 283-76.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIA SANTANA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56187.

Processo nº 283-76.2015.811.0111.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 1455-87.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE QUEIROZ DELPHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1455-87.2014.811.0111.

Código nº 55401.

Vistos.

Ante o teor da informação de Ref. 99, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71838 Nr: 3554-25.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIANE CASTRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3554-25.2017.811.0111.

Código nº 71838.

Vistos.

SOLICITE-SE informações acerca da perícia médica determinada à Ref. 04.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71475 Nr: 3397-52.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenoir Policeno de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3397-52.2017.811.0111.

Código nº 71475.

Vistos.

SOLICITE-SE informações acerca da perícia médica determinada à Ref. 04.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61746 Nr: 901-84.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 901-84.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61746.

Vistos.

SOLICITE-SE informações acerca da perícia médica determinada na 

decisão de Ref. 17.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57570 Nr: 985-22.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACINDA CABEZA PININGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 
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SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57570.

Processo nº 985-22.2015.811.0111.

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por GRACINDA CABEZA 

PININGA em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

exequente (Ref. 71).

Inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela exequente.

EXPEÇA-SE a competente RPV.

 INTIME-SE a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76068 Nr: 1968-16.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 303, 

“caput”, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada, DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social IMPLANTE/RESTABELEÇA o beneficio de auxílio-doença a parte 

autora.(...)6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) Dr(a) Bolivar Alejandro 

Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta Comarca, devendo a 

Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem como o 

agendamento da perícia.7 – Após a perícia agendada, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico 

(cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.(...)11 - 

Com aporte da pericia médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no 

prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico.12 – Após a apresentação da 

contestação, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação.13 – Após de tudo 

cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.(...).Matupá-MT, 26 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56965 Nr: 710-73.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Viturino Gelinsk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 710-73.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56965.

Vistos.

Tendo em vista o retorno destes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, o qual reformou a sentença de Ref.30, CUMPRAM-SE, COM 

URGÊNCIA os comandos do acórdão de Ref. 44.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65135 Nr: 2740-47.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO REIS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2740-47.2016.811.0111.

Código nº 65135.

Vistos.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de Ref. 34.

Após, cumpra-se integralmente a sentença prolatada nos autos.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65002 Nr: 2674-67.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI PEDRO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2674-67.2016.811.0111.

Código nº 65002.

Vistos.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a sentença de Ref. 25

Após, estando cumpridas as determinações constantes nos autos e, 

inexistindo requerimentos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59676 Nr: 77-28.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANICE DA SILVA LEONARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 77-28.2016.811.0111.

Código nº 59676.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o teor do acórdão de Ref. 53.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70112 Nr: 2779-10.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2779-10.2017.811.0111

Código Apolo nº 70112.

Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

(Aposentadoria por Invalidez), proposta por PEDRO LUIZ DE FRANÇA em 

face do Instituto de Seguro Social – INSS.

A parte autora à Ref. 08 requereu a desistência do feito.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que não houve a regular citação 

da parte requerida, dispensando, assim, a intimação do réu à luz do § 4º 

do art. 485, do CPC.

Dessa forma, HOMOLOGO a desistência da ação, motivo pelo qual julgo o 

feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas e honorários.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Intime-se.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75596 Nr: 1731-79.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES BRIZZI TRIZZI, CAROLINE 

CERVANTES DE SOUZA, JUCELIA RODRIGUES BRIZZI TRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelos requerentes Reinaldo 

Rodrigues Brizzi Trizzi, Caroline Cervantes de Souza e Jucelia Rodrigues 

Brizzi Trizzi.Designe-se a audiência destinada à tentativa de conciliação, 

conforme a pauta da conciliadora. Após a designação, cite-se o requerido, 

com antecedência mínima de 20 dias, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado, alertando-se, ambos, que "o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado", nos termos do 

§ 8º do art. 334 do CPC.O réu poderá oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a audiência de conciliação ou a 

data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

(CPC, art. 335, I e II).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 06 

de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57895 Nr: 1130-78.2015.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdSV, TAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57895

Processo nº 1130-78.2015.811.0111

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente de Ref. 28.

Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Sinop/MT, com 

a finalidade de citar o executado, devendo constar como endereço: Av. 

Projetada 01, n° 0, quadra 44 lote 18, Vila Mariana, Sinop - MT, CEP: 

78550-000.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 12 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66054 Nr: 504-88.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Coelho Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Autos nº 504-88.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66054.

Vistos em correição.

1) Ante o teor do termo de audiência de Ref. 53, HOMOLOGO a 

suspensão condicional do processo, eis que o Ministério Público aceitou a 

contraproposta apresentada pelo acusado (Ref. 56).

2) No mais, SUSPENDO o feito, submetendo o acusado ao período de 

prova pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 (a)Proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos e outros 

estabelecimentos congêneres e perniciosos; (b) Proibição de ausentar-se 

da Comarca onde reside por mais de 10 (dez) dias e de mudar de 

endereço, sem autorização judicial; (c) Comparecimento pessoal e 

obrigatório em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades; e, (d) Pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), em benefício ao Conselho Municipal de 

Segurança Pública – CONSEG (conta corrente nº 384-2, agência 4459, 

operação 003, Caixa Econômica Federal), além do perdimento da fiança 

adimplida.

3)ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, excluindo-o do relatório estatístico, 

sem baixa na distribuição, mediante prévia expedição de guia de controle 

de cumprimento das condições assumidas pelo réu, nos termos do artigo 

2º, ‘g’, do Provimento 10/2007-CGJ.

 4) Findo o prazo da suspensão do processo ou cessado o cumprimento 

das condições impostas, certifique-se.

 5) Após, volvam-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 12 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75250 Nr: 1574-09.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 1574-09.2018.811.0111.Código Apolo nº 75250.Vistos em 

correição.Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em 

desfavor de Maykson Alves da Silva, devidamente qualificado, por 

suposta prática do crime tipificado no artigo 180 de Código Penal.

(...)l.Como bem delineado na decisão de fls. 28-33, o custodiado preenche 

os requisitos necessários para a concessão de sua liberdade 
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provisória.No que tange às suas condições financeiras/econômicas, 

levando em consideração que o réu em seu interrogatório perante a 

Autoridade Policial narrou acerca da negociação da motocicleta no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tendo inclusive feito um 

pagamento inicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), dinheiro obtido, 

segundo ele, das diárias que executa no trabalho de pedreiro, concluo 

que, embora não possua condições financeiras para efetuar o pagamento 

do valor da fiança anteriormente arbitrado, ostenta condições suficientes 

para efetuar o pagamento de fiança em valor menor, razão pela qual 

entendo cabível a redução do valor para um salário mínimo.Dessa forma, 

diante da situação econômica do custodiado, INDEFIRO o pedido de 

dispensa do pagamento da fiança, no entanto, a REDUZO para o valor 

correspondente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais).INTIME-SE o custodiado.Ciência ao Ministério Público e 

Defesa.Cumpra-se, servindo a presente como mandado no que 

couber.Matupá/MT, 12 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72158 Nr: 52-44.2018.811.0111

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINE SBARDELOTTO, WELBERTY 

CARVALHO FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 52-44.2018.811.0111 (Código 72158)

Classe – Assunto: Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas

Requerentes: Ana Caroline Sbardelotto e Welberty Carvalho Fidelis

Vistos em correição.

Trata-se de requerimento de homologação do acordo firmado por Ana 

CAROLINE SBARDELOTTO E WELBERTY CARVALHO FIDELIS, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe, referente à guarda, direito de visitas e 

prestação alimentícia do menor Deryck Bryan Sbardelotto Fidelis.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo (ref.10).

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido, assinado em conjunto 

por Ana e Welberty, acha-se regular e se tratando de homologação de 

acordo ajustada entre os próprios interessados, o qual, aparentemente, 

preserva o melhor interesse do menor e estabelecem compromissos e 

obrigações recíprocos para os genitores, há de ser prestigiada a vontade 

dos contraentes, inclusive como forma de estimular aos próprios 

interessados que encontrem soluções alternativas a seus conflitos e 

litígios.

 Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas pelos requerentes.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34874 Nr: 2187-10.2010.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Camara de Araújo Sardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RENATO RAGAZZO 

MACHADO GOMES - OAB:29.517/SP

 Autos nº 2187-10.2010.811.0111 (Código 34874)

Requerente: Luciana Câmara de Araújo Sardi

Requerido: Agropecuária do Cachimbo S.A.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.

Em seguida, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-73.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINHEIRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. RALFF HOFFMANN, 

OAB/MT N.º 13.128-B, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 26/09/2018 ÀS 13:30 HORAS, DEVENDO COMPARECER 

JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-11.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 26/09/2018 ÀS 14 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-93.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARINHO FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 26/09/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-78.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARINHO FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 26/09/2018 ÀS 15 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 
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REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-63.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARINHO FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 26/09/2018 ÀS 15:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53507 Nr: 1606-87.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEISE RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEISE RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 

75576180178, Rg: 2716800-0, Filiação: Selma Rodrigues Pereira, data de 

nascimento: 25/06/1993, brasileiro(a), natural de Colider-MT, solteiro(a), do 

lar, Telefone 9941-6246. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com 

o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JEISE RODRIGUES PEREIRA, já qualificado nos 

autos, ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime que 

lhe é imputado neste processo (art. 63, inciso I, do Decreto-Lei n. 

3.688/41).Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as 

baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se,Matupá/MT, 15 de 

junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL VINICIUS 

SILVA KOCH, digitei.

Matupá, 20 de julho de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54639 Nr: 492-60.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Pedroso de Arruda, Maria Everginia 

de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o endereço da executada fornecido na Ref. 28, nos termos 

da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos para que 

seja intimada a parte autora para efetuar, no prazo legal, o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante 

original do depósito a ser realizado na conta 12718-3, agência 2342-6, 

Banco do Brasil (art. 649, §2º, da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41749 Nr: 1749-62.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte executada para se manifestar no 

prazo legal acerca do bloqueio de valores efetivado (fls. 68/70), nos 

moldes do determinado à fl. 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13327 Nr: 1317-53.2006.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Clóvis Antoniacomi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Clóvis Antoniacomi - 

OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 (...) .Os executados Lanchonete e Churrascaria Xaxim, Valdir de Jesus 

Ferreira e Lucia Aparecida Ribeiro dos Santos foram citados.Lanchonete e 

Churrascaria Xaxim e Valdir de Jesus, apresentaram contestação às fls. 

77/80.O exequente impugnou a contestação às fls. 83/84.Foi prolatada 

Sentença, homologando a desistência em relação ao requerido 

Arquimedes Sperandio e julgando procedente a ação de cobrança, às fls. 

98/101. Contrarrazões apresentadas, às fls. 120/121..pugnou pelo 

pagamento de seus honorários advocatícios e demais despesas judiciais à 

fl. 160.Banco do Brasil pugnou por dilação de prazo para manifestar-se, 

requereu ainda, que as publicações em nome de seu novo patrono, à fl. 

176determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores 

bloqueados à fl. 181.Alvará juntado, às fls. 184/185.O Banco do Brasil, por 

meio de seu patrono, pugnou pela extinção do feito, relativo ao pagamento 

dos honorários dos advogados Dejair Roberto Lui Junior e João Clóvis 

Antoniacomi.Foi prolatada sentença nos autos, julgando extinto o 

cumprimento de sentença, à fl. 194.°.Contrarrazões foram apresentadas, 

às fls. 219/222.A decisão do e. TJMT proveu o recurso, decretando a 

nulidade de todos os atos processuais praticados após o retorno dos 

autos à Comarca de Origem, a partir da fl. 145 deste feito, acórdão à fl. 

241Posteriormente manifestou requerendo a extinção do feito em razão de 

negociação extrajudicial.É o relatório. Decido.Intime-se o exequente Banco 

do Brasil, para que junte aos autos o acordo firmado, comprovando assim 

a negociação extrajudicial.Outrossim, proceda a Escrivania com a 

anotações necessárias, a fim de que as publicações e intimações 

relativas ao presente feito e destinadas ao exequente, sejam realizadas 

em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16.691-A.Por fim, 

proceda com a retificação da capa dos autos, devendo constar no polo 

ativo o Banco do Brasil S/A, e no polo passivo Churrascaria Xaxim e 

outros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50850 Nr: 1408-31.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Melício da Silva Campos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora juntou aos autos cópia de sua CTPS e 

afirmou ser trabalhadora autônoma sem renda fixa, bem cópia de 

documentos pessoais de seus filhos.

 A documentação juntada pela parte autora não comprova a sua 

hipossuficiência, uma vez que se trata de advogada, a qual em regra não 

possui carteira assinada.

 Ademais, não é crível afirmar que a autora não possua nenhuma renda.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44168 Nr: 279-25.2014.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NRdS, ACSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRdS, AHdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para publicar a decisão proferida na fl. 97, a fim de intimar o Dr. Emerson 

Flavio Andrade. Desse modo, transcrevo o inteiro teor da decisão:

"Vistos etc.

 I- Intime-se a Defensoria Pública para apresentar memoriais finais em 

favor da requerente.

 II-Ante o teor da certidão retro, revogo a nomeação da advogada Vania 

dos Santos (fl. 33) e nomeio Dr. Emerson Flavio de Andrade – OAB/MT 

6730 para patrocinar a defesa dos requeridos.

 III- Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar memoriais finais em favor dos requeridos.

 Às providências. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72354 Nr: 1804-03.2018.811.0030

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Marques Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartorio de Paz Registro Civi e Notas Osvaldo 

Alves de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para que junte aos autos comprovante de 

endereço em seu nome, bem como proceda com a emenda a inicial, 

indicando qual é a sua profissão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo.

 No mesmo prazo assinalado acima, deverá a autora juntar aos autos 

comprovante de rendimentos.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48837 Nr: 531-91.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Desde já, caso haja pleito de implantação imediata de 11,98, nos 

rendimento da exequente, indefiro-o, haja vista a necessidade de 

realização de liquidação.

 Em relação a parte ilíquida, encaminhem os autos ao contador judicial para 

realização do cálculo. Após, intimem-se as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Em havendo necessidade de algum documento para a realização do 

cálculo, intimem-se as partes para que tragam o referido documento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71873 Nr: 1565-96.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Brigido da Silva, João de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar, no prazo legal, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 873,10 

(oitocentos e setenta e três reais e dez centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante original do depósito a ser realizado na conta 12718-3, 

agência 2342-6, Banco do Brasil (art. 649, §2º, da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71873 Nr: 1565-96.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Brigido da Silva, João de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 07/11/2018 às 11h para a realização da audiência 

de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45955 Nr: 1587-96.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Everaldo Feitoza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O 

TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: francine Laura Secco - 

OAB:15421-O, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo a inicial, eis que preenche os termos do artigo 524 do CPC.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Em relação aos demais pedidos constantes na inicial executória, os 

mesmos serão analisados caso não haja o pagamento voluntário.

 Atente-se a gestora para o que dispõe o art. 513 do CPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62028 Nr: 422-09.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito José de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado mediante 

depósito identificado na conta 12718-3, agência 2342-6, Banco do Brasil, 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos o 

comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21730 Nr: 301-88.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 28/02/2011, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação, torno definitiva a 

tutela antecipada de fls. 88/89-v. Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ. 

Deixo de condenar a requerida ao pagamento de custas, em razão da 

isenção legal.Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE 

CASTROJuíza de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15779 Nr: 557-36.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joadilson Luiz de Moraes, Rodrigo Paese Strogulski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonias Flauzino de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Sérvio Túlio Miguéis Jacob - OAB:6204

 Autos nº. 557-36.2008.811.0030

Código 15779

SENTENÇA.

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução por título extrajudicial.

À fl. 243 pugnou o exequente pela suspensão do processo.

 À fl. 245, foi determinada a intimação do exequente para que esse 

trouxesse aos autos bens passíveis de penhora.

 Certidão indicando inércia do exequente, à fl. 248.

É o relatório. Decido.

 Dispõe o art. 580 da CNGC/MT que paralisada a execução de título judicial 

ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou 

em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor 

será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

No caso dos autos, verifico que a ação foi proposta em 28/03/2008, 

contudo até o momento não houve a satisfação de seu crédito. Há de se 

destacar que o pedido de suspensão de fl. 243 foi protocolado em 

01/09/2016 e, mesmo após a intimação para proceder com o andamento 

dos autos, o exequente se manteve inerte.

 Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 485, II, do CPC c/c art. 580 da CNGC/MT.

 Condeno o exequente ao pagamento de custas judiciárias 

remanescentes.

 P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se as disposições dos artigos 

582 e seguintes da CNGC/MT.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42852 Nr: 762-89.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aroldo de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116 / 14992-A

 Processo n. 762-89.2013.811.0030

Cód. 42852

DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro.

 Proceda com a expedição de três alvarás judiciais da seguinte forma: 

70% do valor líquido do exequente para a conta indicada à fl. 157; 30% 

para a conta indicada a fl. 140; em relação aos valores oriundos de 

honorários sucumbenciais, esses deverão ser transferidos à conta 

indicada à fl. 140, haja vista que tais valores foram arbitrados em favor do 

Dr. Cesar Lima do Nascimento.

Cumpra-se, em consonância com o provimento 68/2018 do CNJ.

 Expeça-se o necessário.

 Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Nobres/MT.
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RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 3155 Nr: 649-29.1999.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenil Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Pronto Socorro 

Municipal de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255

 Autos nº. 649-29.1999.811.0030Código: 3155 (...). Decido.Trata-se de 

execução de sentença proposto pela exequente.Determino a intimação da 

credora para que apresente novos cálculos com os parâmetros 

estabelecidos na sentença de embargos à execução juntada a estes 

autos.Após, vistas ao Município de Nobres.Altere-se a classe processual 

para cumprimento de sentença.Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nobres/MT. RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21218 Nr: 1694-82.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mauricia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338, Leila Maria de Almeida - OAB:9.235/MT, 

Lineide Vieira de Almeida - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, defiro o 

aproveitamento das provas já produzidas, passando ao julgamento do 

mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução 

do mérito para confirmar a decisão de fl. 70 e conceder à Requerente 

Maria Mauricia da Silva, o benefício da pensão por morte vitalício (autora 

com mais de 44 anos na data do óbito do de cujus), nos moldes do art. 77, 

§2º, V, “c”, 6, da Lei 8.213/91, na qualidade de dependente do segurado 

de Sr. Florentino Souza da Silva, condenando a autarquia ré ao pagamento 

desde o ajuizamento da ação, em conformidade com o recurso 

extraordinário 631.240, acrescidas atualização monetária pelo (IPCA-E) e 

juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar do 

vencimento de cada parcela, devendo ser descontado o valor já recebido 

em razão da antecipação de tutela de fls. 70-v.Condeno o requerido, 

ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta sentença, a 

teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01.Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.Após, o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Nobres/MT. RICARDO 

NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9729 Nr: 1023-69.2004.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Caribe Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Agua Azul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilena Vieira dos Santos - 

OAB:30568, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454, Wesson Alves 

de Martins e Pinheiro - OAB:2409 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Fabiana Hermann 

Zagotto Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 Autos nº. 1023-69.2004.811.0030

Código 9729

SENTENÇA

Vistos etc.

 As partes entabularam acordo às fls. 659/665. Por sua vez, à fl. 667, o 

autor informou que os requeridos não cumpriram o acordo entabulado.

 É o relatório. Decido.

 I – DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes, HOMOLOGO a transação entabulada para que 

surtam os efeitos legais, na forma do art. 487, III, b, do CPC.

II – DA EXECUÇÃO

 Considerando a petição retro, proceda com a alteração da classe 

processual para execução de título judicial.

Defiro o pedido de fl. 666.

Intime-se a exequente para que traga aos autos cálculo do débito 

atualizado, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21587 Nr: 152-92.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aunério Flausino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - 

Nobres/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Fernandes da Silva Júnior - 

OAB:10.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido, na 

forma do art. 487, I, do CPC, e condeno o requerido ao pagamento da 

diferença da correção monetária creditada sobre o saldo existente na 

conta poupança nº 25.927-6, agência 2342-6, de titularidade de Aunério 

Flausino da Silva, CPF: 054.424.781-72, nos seguintes percentuais: plano 

Collor II (fevereiro/1991 – 21,87%), mais juros remuneratórios de 0,5% ao 

mês, capitalizados mensalmente, devendo o saldo devedor ser 

devidamente atualizado, e o juros moratórios com taxa de 1% ao mês, a 

partir da citação, conforme o art. 240 do CPC.A parte requerida suportará 

o pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o 

valor da condenação.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações legais.P.R.I.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 1409-60.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Constantino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 22/09/2008, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Torno definitiva a 

antecipação da tutela concedida, às fls. 96/99. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 

10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao pagamento de 

custas, em razão da isenção legal.Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 
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estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuíza de Direito, 

em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44703 Nr: 722-73.2014.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenil Maria da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silverio Soares de Moraes - 

Procurador Municipal - OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 Ante ao exposto, e considerando o mais do que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os embargos, para determinar que o valor 

executado seja corrigido a partir da sentença, de acordo com o IPCA-E, e 

juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança, ou 

seja, em 0,5%, a partir da citação na execução de sentença, extingo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.As custas processuais deverão ser pagas em 50% por cada parte, 

reconhecendo a isenção da Fazenda Pública e o fato da embargada ser 

beneficiária da justiça gratuita, conforme consta nos autos principais, nº 

649-29.1999.811.0030, Código 3155.Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com a baixa na 

distribuição, com as anotações e cautelas de estilo.Traslade-se cópia aos 

autos de execução em apensoP.R.I.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Nobres/MT. RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 6279 Nr: 480-03.2003.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Vicente dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Júnior - OAB:10.259

 Processo n. 480-03.2003.811.0030

Cód. 6279

SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de retro, noticiando o pagamento integral do 

débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que a Fazenda Pública é isenta do 

pagamento desses.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19289 Nr: 1962-73.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Maria Gutierres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1962-73.2009.811.0030

Cód. 19289

SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de retro, noticiando o pagamento integral do 

débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que a Fazenda Pública é isenta do 

pagamento desses.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59846 Nr: 3717-88.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Boamorte Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256

 Número do Processo: 3717-88.2018.811.0030

Código: 59846

Despacho

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão do Senhor Oficial de Justiça, dou por prejudicada 

a realização da audiência.

Destarte, devolva-se a missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67147 Nr: 2872-22.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adriano Peroza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vani Antônio Ceolin, Pedronila Ceolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:14916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Buss Sonnenberg - 

OAB:5862/MT

 Número do Processo: 2872-22.2017.811.0030

Código: 67147

Despacho

Vistos etc.

 Considerando que a testemunha não foi localizada para intimação, 

devolva-se a missiva ao juízo deprecante com nossas homenagens, 

procedendo-se as anotações de estilo.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14948 Nr: 1308-57.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco da Guia Souza Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 1308-57.2007.811.0030Cód. 14948DECISÃO/mandado de 

prisão (...) Diante disso, considerando todo o exposto, tendo em mira que 

a conduta do recuperando em descumprir as condições estabelecidas 

enquanto cumpria sua reprimenda em regime semiaberto, determino a 

regressão cautelar do recuperando Franciso da Guia Souza Prado para o 

regime fechado. Expeça-se mandado de prisão. Proceda com a unificação 

da pena, conforme determinado na execução penal de cód. 51926.Após, 

com o cumprimento da prisão do reeducando, conclusos, COM URGÊNCIA, 

para designação de audiência de justificação. Intime-se o MPE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 2213-86.2012.811.0030
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Junior Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 2213-86.2012.811.0030

Cód. 42132

DESPACHO

Vistos, etc.

Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação, conforme requerido, 

às fls. retro.

 Após, conclusos.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22597 Nr: 1201-71.2011.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rose Maria Candida dos Santos, Orivaldo 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial de 

fl. retro, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Rose Maria Candida dos 

Santos, no que se refere à infração apurada nesses autos, pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.Tendo em 

vista o que dispõe o art. 1.387 da CNGC, não há necessidade de intimação 

do acusado desta sentença, cientifique-se a DPE e o MPE.Com o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. 

P.R.I.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45020 Nr: 967-84.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunison Costa Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 967-84.2014.811.0030

Cód. 45020

DECISÃO

Vistos, etc.

 Expeça-se guia de execução definitiva em consonância com o acórdão 

retro, bem como, cumpram-se as demais determinações proferidas na 

sentença.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42753 Nr: 1938-11.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Pereira da Silva e/ou de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial de 

fl. retro, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Erick Pereira da Silva, no que 

se refere à infração apurada nesses autos, pelo reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado.Tendo em vista o que dispõe o 

art. 1.387 da CNGC, não há necessidade de intimação do acusado desta 

sentença, cientifique-se a DPE e o MPE.Com o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. 

P.R.I.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21152 Nr: 1627-20.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donato Lourenço Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1627-20.2010.811.0030

Código nº: 21152

DESPACHO

Vistos etc.

I - DAS PROVAS

Intimem-se a autarquia ré para manifestar se possui interesse no 

aproveitamento das provas já produzidas nos autos, no prazo legal.

Caso não haja interesse, a parte deverá apresentar justificativa 

pormenorizada, bem como deverá apresentar contestação no prazo 

assinalado acima.

Após, vista a parte contraria para apresentação de réplica a contestação 

e manifestação quanto ao aproveitamento de provas produzidas neste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - DA CERTIDÃO

Não havendo manifestação, restará caracterizado a concordância com o 

aproveitamento das provas já produzidas no processo, de modo que os 

autos serão encaminhados conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21253 Nr: 1728-57.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Salete Bonafin, Debora Roberta Bonafin, Daniel 

Fernando Bonafin, Guilherme Bonafin - Rep. Por Cleusa Bonafin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:9744, Graziela Felipetto Bouchardet - OAB:7.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido, na forma do art. 487, I, 

do CPC, e condeno o requerido ao pagamento da diferença da correção 

monetária creditada sobre o saldo existente na conta poupança nº 

4.199-8, de titularidade de Ladi Maximino Bonfin, CPF: 284.119.609-78, nos 

seguintes percentuais: plano Collor II (março/1991 – 21,87%), mais juros 

remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, devendo o 

saldo devedor ser devidamente atualizado, e o juros moratórios com taxa 

de 1% ao mês, a partir da citação, conforme o art. 240 do CPC.A parte 

requerida suportará o pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados 

em 10% sobre o valor da condenação.Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais.P.R.I.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 17285 Nr: 7-07.2009.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandenson Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtudo Terraplanagem Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadeshi Babata - 

OAB:12003

 Processo n. 7-07.2009.811.0030

Cód. 17285

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se o despacho proferido nos autos em apenso.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21133 Nr: 1608-14.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e, 

consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, para 

condenar a requerida a conceder à parte autora aposentadoria por 

invalidez, a partir da data do ajuizamento da ação 22/10/2010, devendo 

incidir sobre os valores: a) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: incidência 

da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 9.494/97 com a atualização 

monetária pela TR e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança;b)a partir de 25/03/2015: a atualização monetária 

pelo (IPCA-E), juros monetários pelos índices da caderneta de 

poupança.Torno definitiva a TUTELA ANTECIPADA concedida, às fls. 

106/107-v, que determinou a implementação da aposentadoria por 

invalidez.Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência no percentual de 10% do valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Custas pelo réu, todavia, está isento nos termos do art. 3º, 

I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito 

em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43481 Nr: 1534-52.2013.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva, Rosilene Glória de Almeida e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Martins de Campos, Marlene da Costa 

Nunes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:7.169, Júlio Silo da Conceição Filho - 

OAB:18.061-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Fernando Corrêa 

Ribeiro - OAB:7991/MT, Luiz Pinheiro Barbosa Neto - OAB:MT - 6846

 Processo n. 1534-52.2013.811.0030

Cód. 43481

SENTENÇA

Vistos etc.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciárias remanescentes, haja vista o que dispõe o 

art. 90, §3º, do CPC.

 Honorários advocatícios conforme acordado pelas partes.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 707 Nr: 157-08.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Caribe Ltda, Gervásio Antonio 

Zangerolli, Odete Mussiato Zangerolli, José Antonio Zangerolli, Edson Luiz 

Zangerolli, Kelli Cristina Mendes Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719

 Autos nº. 157-08.1997.811.0030

Código 707

SENTENÇA

Vistos etc.

 As partes entabularam acordo às fls. 372/377. Por sua vez, às fls. 

380/381, o autor informou que os requeridos não cumpriram o acordo 

entabulado.

 É o relatório. Decido.

 I – DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes, HOMOLOGO a transação entabulada para que 

surtam os efeitos legais, na forma do art. 487, III, b, do CPC.

II – DA EXECUÇÃO

 Considerando a petição retro, proceda com a alteração da classe 

processual para execução de título judicial.

Defiro o pedido de fl. 379.

Intime-se a exequente para que traga aos autos cálculo do débito 

atualizado, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15991 Nr: 755-73.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavone - 

OAB:6525, Pluma Nativa Peixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:OAB/MTn° 16864, Ronimárcio Naves - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 Processo nº: 755-73.2008.811.0030

Código nº: 15991

DESPACHO

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente para promover o andamento do 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, conforme 

preceitua o art. 485, §1º, do CPC.

Ressalto que eventual providência requerida pela parte autora deverá ser 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente 

para este fim mero pedido de vista dos autos ou requerimento de 

suspensão.

Não sendo realizadas providências efetivas, a Gestora certificará nos 

autos e fará os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário, com urgência, vez que se refere a 
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processo atinente a Meta 2.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22137 Nr: 721-93.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGCRSFMdSeEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 721-93.2011.811.0030

Cód. 22137

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de execução de alimentos. À fl. 100, consta certidão informando 

que não foi possível intimar a exequente no endereço informado nos 

autos.

 A Defensoria Pública pugnou pela extinção do processo por abandono, à 

fl. 102.

É o relatório. Decido.

 De acordo com o art. 274 do Código de Processo Civil é dever das partes 

manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de reputarem-se 

válidas as intimações pessoais que, porventura, se fizerem necessárias, 

ainda que frustradas,

 Neste sentido, observa-se que a extinção do feito, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa é medida a ser imposta, uma vez que a 

exequente mudou de endereço e não atualizou esse nos autos.

 Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, haja vista o que dispõe o 

art. 724 da CNGC/MT.

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado e cumprida as determinações 

constantes nesta sentença, arquive-se.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20957 Nr: 1435-87.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Xavier de Vales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 23/09/2010, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Torno definitiva a 

antecipação da tutela concedida, às fls. 44/48. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 

10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao pagamento de 

custas, em razão da isenção legal.Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuíza de Direito, 

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56352 Nr: 1198-43.2016.811.0030

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação/intimação

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

Decido.

 INTIME o(s) devedor(es) PESSOALMENTE para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses se não pagar débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante - “compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Em relação aos valores não abarcados por essa regra que permite a 

prisão civil do(s) devedor(es). INTIME o(s) devedor(es), através de seu 

advogado(s) ou pessoalmente, caso esse não possua patrono, para 

voluntariamente pagar(em) o montante da condenação não abarcada pela 

hipótese acima, sob pena de incidência da multa/sanção e honorários 

advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não efetuado o pagamento, dê-se vista ao MPE e após encaminhem os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos.

 Proceda com a alteração da classe processual para cumprimento de 

sentença. Cientifique o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72038 Nr: 1651-67.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Wolkswagem S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Morais de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.658, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de busca e apreensão/reintegração de posse 

em comarca distinta proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A.

É o relatório. Decido.

 O art. 3º, § 12, do Decreto lei n. 911/69, dispõe que a parte interessada 

poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o 

veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em 

comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando o requerimento 

conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do 

despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo.

 No caso em análise, verifico que o requerido juntou aos autos a cópia da 

petição inicial, bem como a decisão que deferiu a busca e apreensão do 

veículo.

 Assim, defiro o pedido de busca e apreensão, o qual deverá ser cumprido 

em consonância com a decisão de fls. 62/64 – PDF.

 Com o cumprimento, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

 Não havendo o cumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, intime-se o 

requerente para requerer o que entender de direito, de modo a efetivar o 

objeto deste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de caracterizar a 

desistência.

 Após, não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1851-74.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelcimina Rogeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo 
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autor, posto que ausente o requisito da verossimilhança necessária para 

sua concessão.IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOA praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. V – DA CONTESTAÇÃOComo 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias).Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.VI – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOAcerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido.VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAISApós, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento.Serve a presente 

decisão como ofício para encaminhamento do processo à Procuradoria do 

INSS, nos termos do art. 188 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72573 Nr: 1866-43.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelino Corrêa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo 

autor, posto que ausente o requisito da verossimilhança necessária para 

sua concessão.IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOA praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42429 Nr: 197-28.2013.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisângela de Oliveira Teixiera 

Miranda - OAB:RO - 1.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas acerca da certidão de 

trânsito em julgado da sentença (fl. 128).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68805 Nr: 328-27.2018.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilton Barbosa Mello, Ranulfo Lopes de 

Andrade, Mauricio Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.146,35 (hum mil, cento 

e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68247 Nr: 106-59.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Boamorte Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO 

- OAB:8256

 Número do Processo: 106-59.2018.811.0030

Código: 68247

Despacho

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão do Senhor Oficial de Justiça, dou por prejudicada 

a realização da audiência.

Destarte, devolva-se a missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40028 Nr: 1710-02.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABdA, DAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1710-02.2011.811.0030

Cód. 40028

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução de alimentos.

 À fl. 43, a exequente requereu a desistência da ação.

 O executado, à fl. 48, concordou com o pleito da exequente.

A Defensora Pública, às fls. 54/55, pugnou pela alteração da polo ativo da 

ação, para que conste somente o nome dessa, sem a 

representação/assistência da genitora.

 Manifestação do Ministério Público, às fls. 58/60.

É o relatório. Decido.

Toda a execução se processa em favor do exequente, de modo que, em 

regra, esse poderá em qualquer momento e sem a necessidade de 

anuência da parte contrária, desistir da execução ou mesmo de alguma 

das medidas executivas.

 Excepcionalmente, a desistência não será possível enquanto houver 

impugnação ou embargos.

 Este é o teor do art. 775 do CPC, que dispõe que:

 “O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, 

observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos 

que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente 

as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais 

casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do 

embargante.

No caso em análise, não houve a interposição de impugnação ou 

embargos, a adolescente atualmente possui mais de 21 (vinte e um) anos 

e há pedido expresso nos autos de desistência da ação, razão pela qual 

não se pode impor a continuidade desta execução.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária.

 Expeça-se contramandado de prisão em favor do executado Ronimário 

Silva de Almeida. Em havendo informação da prisão desse com 

fundamento neste processo, expeça-se, imediatamente, alvará de soltura.
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P.R.I.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17317 Nr: 38-27.2009.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidas Correa Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtudo Terraplanagem Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadeshi Babata - 

OAB:12003

 Processo n. 38-27.2009.811.0030

Cód. 17317

DESPACHO

Vistos, etc.

Manifeste-se a Sra. Gestora quanto as informações de fl. 209.

Após, conclusos.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43070 Nr: 1049-52.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1049-52.2013.811.0030

Cód. 43070

DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT;

Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta comarca 

retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais, cancelo a audiência designada e 

determino que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

 Destaco que não é possível designar nova data, haja vista a 

impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos 

termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e 

oitenta) dias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42632 Nr: 461-45.2013.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-AdCNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSN-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Santoni Filho - 

OAB:217.967/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 461-45.2013.811.0030

Cód. 42632

SENTENÇA

Vistos etc.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que esse não foi citado.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Revogo a liminar proferida, à fl. 30.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

P.R.I.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44200 Nr: 311-30.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson de Souza, Carmem Rosa de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

- 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 311-30.2014.811.0030

Cód. 44200

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que traga aos autos o 

comprovante de requerimento administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41668 Nr: 1650-92.2012.811.0030

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHM, SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1650-92.2012.811.0030

Cód. 41668

DESPACHO

Vistos, etc.

Constato que os autos vieram conclusos indevidamente, contudo, 

considerando a idade dos adolescentes e a sanção cominada, dê-se vista 

ao MPE para manifestar em relação a possibilidade de prescrição.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 1605-78.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington da Silva Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 
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- OAB:6730

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado WASHINGTON DA SILVA GUIMARÃES.II – DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOObserva-se que as alegações 

apresentadas pelo denunciado confundem-se com o próprio mérito da 

demanda, razão pela qual prescinde de instrução probatória. Outrossim, 

por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de ordem material 

ou processual que possa impedir o processamento do feito, impõe-se o 

seu prosseguimento com a devida instrução processual.Dessa forma, 

designo o dia 31/08/2018, às 15h15mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.Intime-se o acusado e as testemunhas porventura 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68805 Nr: 328-27.2018.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilton Barbosa Mello, Ranulfo Lopes de 

Andrade, Mauricio Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse na 

área invadida de matrícula n° 244 do registro de imóveis de Nobres/MT 

descrita nos autos, sem ouvir o requerido, em decorrência do esbulho 

noticiado, nos termos do artigo 562 do CPC, e artigo 1.314 do CC. III – DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISExpeça-se mandado de reintegração de posse, que 

deverá ser cumprida com ponderação e moderação, por 02 (dois) oficiais 

de justiça (se possível), devendo estes citar quem estiver na propriedade, 

objeto da reintegração de posse. Fica desde já, e se for o caso, 

autorizado o reforço policial para a efetividade da medida e as 

prerrogativas do artigo 212 e seus parágrafos do NCPC. Desde já fixo a 

multa diária, em caso de descumprimento desta decisão, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais).Cumprida a liminar, cite-se o Requerido para que apresentar 

contestação sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em vista a existência de ação conexa, 

diligencie a secretaria no que se refere ao apensamento destes autos ao 

feito de código 68733.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41655 Nr: 1637-93.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gonçalo de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano César da Silva - 

OAB:14688, Hoterlene Lopes de Moraes - OAB:15.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para comprovar nos autos o pagamento das custas noticiado na 

petição acostados aos autos, uma vez que a petição veio 

desacompanhada da guia de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21481 Nr: 47-18.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sarjobe Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Júnior - OAB:10.259

 Processo n. 47-18. 2011.811.0030

Cód. 21481

SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de execução penal do reeducando José Sarjobe Firmino.

 Certidão de cumprimento de prestação pecuniária, à fl. 206.

Comprovante de pagamento de custas processuais e pena de multa, à fl. 

214/215.

Certidão de cumprimento de pena restritiva de direito, à fl. 220.

O MPE manifestou pela extinção da punibilidade do reeducando, haja vista 

o cumprimento integral da pena, à fl. 221.

É o relatório. Decido.

 Considerando a cota do MPE e ainda a certidão de fl. 220, a qual 

comprova que houve cumprimento integral da pena, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de José Sarjobe Firmino, relativamente ao presente feito, em 

virtude do cumprimento da pena que lhe foi imposta, com fundamento no 

arts. 109 e 202, ambos, da LEP.

Contudo, dispõe o artigo 202 da Lei de Execução Penal, que cumprida ou 

extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões 

fornecidos por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer 

notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela 

prática de nova infração penal ou em outros casos expressos em lei.

Dessa forma, não é necessário que se aguarde o decurso do prazo de 

dois anos do cumprimento ou extinção da pena para que se obtenha o 

sigilo a respeito da condenação. Este passou a ser uma decorrência 

automática do cumprimento ou extinção da pena.

Promovam-se as devidas comunicações, para que não constem da folha 

corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou por 

auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, nos 

termos do artigo 202 da Lei de Execução Penal.

Oficie-se o TRE sobre o cumprimento de pena, a teor da Súmula n. º 09 do 

TSE.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nobres/MT,.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 2791-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBM, JVdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, Emerson Flávio de Andrade - OAB:6730/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes da data da audiência comunicada por 

intermédio do Ofício de Ref: 164 e 167.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000109-31.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSPHA JACOMME FERNANDES GOUVEA (EXEQUENTE)

JOAO ROMERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a exequente para que manifeste em 

relação a petição retro, no prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, defiro o 

pedido de levantamento de valores da parte incontroversa, após o 

cumprimento do provimento 68/2018 do CNJ. Intime-se a executada para 

que comprove a baixa do gravame, conforme determinado na sentença, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência da multa 

descrita na sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-08.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c indenização por danos morais com pedido de tutela 

provisória de urgência para exclusão do nome da promovente dos órgãos 

de restrição ao crédito – SERASA, SPC e congêneres proposta por José 

Sergino dos Santos em face da OI móvel S.A, ambos qualificados nos 

autos. Narra a inicial que o(a) reclamante ao tentar realizar uma compra, 

foi surpreendido(a) com a informação de que seu nome estava inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em débito da 

reclamada. Afirma o(a) reclamante que o débito é ilícito, haja vista que 

esse não teve qualquer relação contratual com a parte requerida. Pugna 

pela concessão de medida liminar para que seus dados sejam retirados 

dos órgãos de proteção ao crédito e no mérito a confirmação da medida 

liminar, declarando a inexistência de relação jurídica e a condenação da 

empresa ré por danos morais. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em análise, a 

parte não pleiteou a gratuidade da justiça, nem trouxe aos autos 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, devendo proceder, em sede 

recursal, recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua condição 

de hipossuficiente, sob pena de não conhecimento do recurso. II – DA 

INVERSÃO ÔNUS DA PROVA Verifico que ao caso vertente é aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora consumidora de 

serviço como destinatária final e a ré fornecedora de serviços mediante 

remuneração nos termos dos artigos 2º e 3º da lei 8.078/90. Aplica-se ao 

caso o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que o consumidor em questão é hipossuficiente técnica em relação à 

empresa requerida fornecedora de serviços, razão pela qual inverto o 

ônus da prova em benefício da(o) requerente. III – DA TUTELA DE 

URGÊNCIA De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito (verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da 

demora) ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o 

autor alega que a origem da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes é ilícita, haja vista que não possui debito com a requerida. 

Comprovada nos autos a verossimilhança do direito alegado com os 

documentos emitidos pelos cadastros de proteção ao crédito, que 

confirmam a negativação do nome do autor promovida pela requerida, o 

que corrobora com as alegações da(o) requerente, reafirmando o fumus 

boni iuris. Outrossim, no caso em tela, o requerente pleiteia 

antecipadamente apenas que seja determinada a exclusão do seu nome 

do cadastro de inadimplentes, o que, a princípio, não prejudicaria o direito 

da requerida, ainda que comprovada a legalidade do débito ao final do 

processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da 

medida. O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, 

pois a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de crédito, 

comprometendo a capacidade de compra da grande maioria dos 

brasileiros. Nesse contexto, é adequado, enquanto se discute 

judicialmente a existência ou não da responsabilidade pelo débito, que a 

parte autora não permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros de 

inadimplentes, tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, 

privando-a do acesso ao crédito em geral. Com essas considerações e 

fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando a 

imediata exclusão do nome da parte autora, José Sergino dos Santos, 

inscrito no CPF nº. 531.250.531-53, do SPC e SERASA, referente ao 

contrato de número 0000005053607334, no valor de R$ 258,94 (duzentos 

e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sob pena de multa 

fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do 

descumprimento da mesma, sendo esta revertida em favor da parte 

autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC. IV – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS Determino à parte requerente que traga aos autos no prazo de 10 

(dez) dias, extrato de negativação recente (prazo máximo de 30 dias), 

tendo em vista que o juntado aos autos data de março de 2017. Cite-se a 

parte requerida, nos termos do artigo 18 e 20 Lei n. 9.099/95, para que 

responda a presente ação, bem como cumpra a medida liminar, 

intimando-a para comparecer à audiência de tentativa de conciliação, a ser 

designada conforme a pauta do(a) conciliador(a), sob pena de confissão 

e revelia. Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá apresentar 

contestação no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se também a(o) Requerente 

para que compareça à audiência de conciliação, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-13.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRRAEL PEDROSO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

Vistos etc. Remetam-se os autos à Juíza Leiga para a elaboração de 

projeto de sentença. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-23.2012.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos etc, Considerando que a parte requerida efetuou o 

pagamento devido, acolho o pedido retro e determino seja expedido alvará 

de levantamento em benefício da parte autora, devendo se observar o 

disposto no Provimento 68/2018 - CNJ. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-10.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAIANE DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido de liminar para 

exclusão do nome da promovente dos órgãos de restrição ao crédito – 
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SERASA, SPC e congêneres proposta por Larissa Laiane de Almeida 

Santos em face da Telefonica Brasil S/A (VIVO), ambos qualificados nos 

autos. Narra a inicial que o(a) reclamante ao tentar realizar uma compra, 

foi surpreendido(a) com a informação de que seu nome estava inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em débito da 

reclamada. Afirma o(a) reclamante que o débito é ilícito, haja vista que 

esse não teve qualquer relação contratual com a parte requerida. Pugna 

pela concessão de medida liminar para que seus dados sejam retirados 

dos órgãos de proteção ao crédito e no mérito a confirmação da medida 

liminar, declarando a inexistência de relação jurídica e a condenação da 

empresa ré por danos morais. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em análise, a 

parte não pleiteou a gratuidade da justiça, nem trouxe aos autos 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, devendo proceder, em sede 

recursal, recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua condição 

de hipossuficiente, sob pena de não conhecimento do recurso. II – DA 

INVERSÃO ÔNUS DA PROVA Verifico que ao caso vertente é aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora consumidora de 

serviço como destinatária final e a ré fornecedora de serviços mediante 

remuneração nos termos dos artigos 2º e 3º da lei 8.078/90. Aplica-se ao 

caso o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que o consumidor em questão é hipossuficiente técnica em relação à 

empresa requerida fornecedora de serviços, razão pela qual inverto o 

ônus da prova em benefício da(o) requerente. III – DA LIMINAR No caso em 

apreço, o autor alega que a origem da inscrição de seu nome no cadastro 

de inadimplentes é ilícita, haja vista que não possui debito com a requerida. 

Comprovada nos autos a verossimilhança do direito alegado com os 

documentos emitidos pelos cadastros de proteção ao crédito, que 

confirmam a negativação do nome do autor promovida pela requerida, o 

que corrobora com as alegações da(o) requerente, reafirmando o fumus 

boni iuris. Outrossim, no caso em tela, o requerente pleiteia 

antecipadamente apenas que seja determinada a exclusão do seu nome 

do cadastro de inadimplentes, o que, a princípio, não prejudicaria o direito 

da requerida, ainda que comprovada a legalidade do débito ao final do 

processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da 

medida. O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, 

pois a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de crédito, 

comprometendo a capacidade de compra da grande maioria dos 

brasileiros. Nesse contexto, é adequado, enquanto se discute 

judicialmente a existência ou não da responsabilidade pelo débito, que a 

parte autora não permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros de 

inadimplentes, tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, 

privando-a do acesso ao crédito em geral. Com essas considerações e 

fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando a 

imediata exclusão do nome da parte autora, Larissa Laiane de Almeida 

Santos, inscrita no CPF nº. 057.437.241-56, do SPC e SERASA, referente 

ao contrato de número 0263816513, no valor de R$ 101,76 (cento e um 

reais e setenta e seis centavos), sob pena de multa fixada no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a partir do descumprimento da mesma, sendo 

esta revertida em favor da parte autora, consoante artigo 497 e seguintes 

do CPC. IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Determino à parte requerente que 

traga aos autos no prazo de 10 (dez) dias, extrato de negativação recente 

(prazo máximo de 30 dias), tendo em vista que o juntado aos autos data 

de julho de 2017. Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 18 e 20 

Lei n. 9.099/95, para que responda a presente ação, bem como cumpra a 

medida liminar, intimando-a para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, a ser designada conforme a pauta do(a) conciliador(a), sob 

pena de confissão e revelia. Não obtida a conciliação, a parte requerida 

deverá apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se 

também a(o) Requerente para que compareça à audiência de conciliação, 

sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-04.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação indenização por danos morais com 

pedido liminar para exclusão do nome da promovente dos órgãos de 

restrição ao crédito – SERASA, SPC e congêneres proposta por Tatiane 

Oliveira da Cruz em face de Lojas Renner S.A, ambos qualificados nos 

autos. Narra a inicial que o(a) reclamante ao tentar realizar uma compra, 

foi surpreendido(a) com a informação de que seu nome estava inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em débito da 

reclamada. Afirma o(a) reclamante que o débito é ilícito, haja vista que 

esse não teve qualquer relação contratual com a parte requerida. Pugna 

pela concessão de medida liminar para que seus dados sejam retirados 

dos órgãos de proteção ao crédito e no mérito a confirmação da medida 

liminar, declarando a inexistência de relação jurídica e a condenação da 

empresa ré por danos morais. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em análise, a 

parte pleiteou a gratuidade da justiça, entretanto, não trouxe aos autos 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, devendo proceder, em sede 

recursal, recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua condição 

de hipossuficiente, sob pena de não conhecimento do recurso. II – DA 

INVERSÃO ÔNUS DA PROVA Verifico que ao caso vertente é aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora consumidora de 

serviço como destinatária final e a ré fornecedora de serviços mediante 

remuneração nos termos dos artigos 2º e 3º da lei 8.078/90. Aplica-se ao 

caso o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que o consumidor em questão é hipossuficiente técnica em relação à 

empresa requerida fornecedora de serviços, razão pela qual inverto o 

ônus da prova em benefício da(o) requerente. III – DA TUTELA DE 

URGÊNCIA No caso em apreço, o autor alega que a origem da inscrição de 

seu nome no cadastro de inadimplentes é ilícita, haja vista que não possui 

debito com a requerida. Comprovada nos autos a verossimilhança do 

direito alegado com os documentos emitidos pelos cadastros de proteção 

ao crédito, que confirmam a negativação do nome do autor promovida pela 

requerida, o que corrobora com as alegações da(o) requerente, 

reafirmando o fumus boni iuris. Outrossim, no caso em tela, o requerente 

pleiteia antecipadamente apenas que seja determinada a exclusão do seu 

nome do cadastro de inadimplentes, o que, a princípio, não prejudicaria o 

direito da requerida, ainda que comprovada a legalidade do débito ao final 

do processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da 

medida. O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, 

pois a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de crédito, 

comprometendo a capacidade de compra da grande maioria dos 

brasileiros. Nesse contexto, é adequado, enquanto se discute 

judicialmente a existência ou não da responsabilidade pelo débito, que a 

parte autora não permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros de 

inadimplentes, tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, 

privando-a do acesso ao crédito em geral. Com essas considerações e 

fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando a 

imediata exclusão do nome da parte autora, Tatiane Oliveira da Cruz, 

inscrito no CPF nº. 028.269.521-45, do SPC e SERASA, referente ao 

contrato de número 028269521450002, no valor de R$ 585,78 (quinhentos 

e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), sob pena de multa 

fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do 

descumprimento da mesma, sendo esta revertida em favor da parte 

autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC. IV – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS Determino à parte requerente que traga aos autos no prazo de 10 

(dez) dias, extrato de negativação recente (prazo máximo de 30 dias), 

tendo em vista que o juntado aos autos data de setembro de 2017. Cite-se 

a parte requerida, nos termos do artigo 18 e 20 Lei n. 9.099/95, para que 

responda a presente ação, bem como cumpra a medida liminar, 

intimando-a para comparecer à audiência de tentativa de conciliação, a ser 

designada conforme a pauta do(a) conciliador(a), sob pena de confissão 

e revelia. Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá apresentar 

contestação no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se também a(o) Requerente 
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para que compareça à audiência de conciliação, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010139-11.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FILYPE SARAIVA CORDEIRO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos etc. Considerando que a parte requerida efetuou o 

pagamento devido, acolho o pedido retro e determino seja expedido alvará 

de levantamento em benefício da parte autora, observando-se o disposto 

no Provimento 68/2018 - CNJ. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-15.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MATEUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, através de seu(s) 

Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença 

no prazo de 15 dias, sob pena de multa no percentual de 10%, conforme o 

art. 523 do CPC ou oferecer bens a penhora suficientes a garantia da 

dívida. Destaco que de acordo com o enunciado 97 do FONAJE, a multa 

disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 é aplicável no juizado especial, 

contudo, não se aplica os honorários advocatícios. Não havendo 

pagamento do débito, certifique-se e conclusos para análise dos demais 

pedidos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-62.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido de liminar para 

exclusão do nome da promovente dos órgãos de restrição ao crédito – 

SERASA, SPC e congêneres proposta por Ademilson Rodrigues da Silva 

em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos. Narra a inicial que o(a) reclamante ao tentar 

realizar uma compra, foi surpreendido(a) com a informação de que seu 

nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento 

em débito da reclamada. Afirma o(a) reclamante que o débito é ilícito, haja 

vista que esse não teve qualquer relação contratual com a parte 

requerida. Pugna pela concessão de medida liminar para que seus dados 

sejam retirados dos órgãos de proteção ao crédito e no mérito a 

confirmação da medida liminar, declarando a inexistência de relação 

jurídica e a condenação da empresa ré por danos morais. É o relatório. 

Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em análise, a parte não pleiteou a gratuidade da justiça, nem trouxe 

aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência. Desse 

modo, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, devendo proceder, em sede 

recursal, recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua condição 

de hipossuficiente, sob pena de não conhecimento do recurso. II – DA 

INVERSÃO ÔNUS DA PROVA Verifico que ao caso vertente é aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora consumidora de 

serviço como destinatária final e a ré fornecedora de serviços mediante 

remuneração nos termos dos artigos 2º e 3º da lei 8.078/90. Aplica-se ao 

caso o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que o consumidor em questão é hipossuficiente técnica em relação à 

empresa requerida fornecedora de serviços, razão pela qual inverto o 

ônus da prova em benefício da(o) requerente. III – DA LIMINAR No caso em 

apreço, o autor alega que a origem da inscrição de seu nome no cadastro 

de inadimplentes é ilícita, haja vista que não possui debito com a requerida. 

Comprovada nos autos a verossimilhança do direito alegado com os 

documentos emitidos pelos cadastros de proteção ao crédito, que 

confirmam a negativação do nome do autor promovida pela requerida, o 

que corrobora com as alegações da(o) requerente, reafirmando o fumus 

boni iuris. Outrossim, no caso em tela, o requerente pleiteia 

antecipadamente apenas que seja determinada a exclusão do seu nome 

do cadastro de inadimplentes, o que, a princípio, não prejudicaria o direito 

da requerida, ainda que comprovada a legalidade do débito ao final do 

processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da 

medida. O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, 

pois a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de crédito, 

comprometendo a capacidade de compra da grande maioria dos 

brasileiros. Nesse contexto, é adequado, enquanto se discute 

judicialmente a existência ou não da responsabilidade pelo débito, que a 

parte autora não permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros de 

inadimplentes, tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, 

privando-a do acesso ao crédito em geral. Com essas considerações e 

fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando a 

imediata exclusão do nome da parte autora, Ademilspn Rodrigues da Silva, 

inscrita no CPF nº. 045.858.591-28, do SPC e SERASA, referente aos 

contratos de número 0000020131092510050 no valor de R$ 139,39 (cento 

e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) e 0000020131076894191, 

no valor de R$ 168,25 (cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), sob pena de multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a partir do descumprimento da mesma, sendo esta revertida em 

favor da parte autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC. IV – DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 18 e 

20 Lei n. 9.099/95, para que responda a presente ação, bem como cumpra 

a medida liminar, intimando-a para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, a ser designada conforme a pauta do(a) conciliador(a), sob 

pena de confissão e revelia. Não obtida a conciliação, a parte requerida 

deverá apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se 

também a(o) Requerente para que compareça à audiência de conciliação, 

sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2018-ADM

 A Doutora Marina Carlos França, MMª Juíza de Direito Diretora do Foro em 

substituição legal desta Comarca de Nortelândia, MT, no uso de suas 

atribuições legais, e,

Considerando que a Servidora IVETE SOUZA FIGUEIREDO CAMPOS, 

Gestora Judiciário Substituta desta Comarca, matrícula 2304, esteve 

afastada de suas funções desde o dia 23/07/2018, sendo 01 (uma) 

compensatória no dia 23/07/2018, e 15 (quinze) dias de licença medica no 

período de 24/07/2018 a 07/08/2018, e,

 Considerando ainda a Portaria 12/2018, datada de 30 de julho de 2018, 

que revogou a Portaria 41/2018, que nomeou a Servidora Ivete Souza 

Figueiredo Campos Gestora Judiciário Substituta e designou a Servidora 

Taiza Ormond Granja, ao cargo de Gestora Judiciário, a partir da data da 
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publicação em 01/08/2018.

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a Servidora Taiza Ormond Granja, Analista Judiciário, matrícula 

32586, para exercer as funções de Gestora Judiciário, durante o 

afastamento da Gestora Judiciário Substituta, no período de 23 a 

31/07/2018, sendo 01 (um) dia de compensatória e 08 (oito) dias de 

licença medica, totalizando 09 (nove) dias.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nortelândia, 31 de julho de 2018

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

 em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41006 Nr: 1103-73.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI GONÇALVES DE MATOS, MAURICIO MANOEL 

GONÇALVES DOS SANTOS NEVES, JOÃO DOMIGOS DE ARRUDA 

NEVES, LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança do Brasil CIA. De Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s)advogado(s)manifestar 

da correspondência-Aviso de recebimento juntado nos autos ou requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30116 Nr: 29-57.2012.811.0031

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rita Fontana, Gilvandro Fontana, Franciele Beatriz 

Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Possamai Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante o teor da certidão acostada aos autos à fl. 95, intime-se o 

inventariante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de remoção de seu 

encargo, nos termos do art. 622, II, do NCPC.

Permanecendo o inventariante inerte, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30149 Nr: 62-47.2012.811.0031

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Sem delongas, DEFIRO o pedido retro, e DETERMINO a citação do 

requerido por edital, com prazo de 30 dias, nos termos do art. 256, II, do 

CPC.

II. Decorrido o prazo sem resposta, desde já NOMEIO como curador 

especial o Dr. Sandro Leite dos Santos, advogado atuante nesta Comarca, 

o qual deverá ser INTIMADO para manifestar aceitação do encargo.

II. Caso aceite o encargo, deverá apresentar contestação, no prazo legal.

III. Com a apresentação de contestação, abra-se vista à parte autora para 

impugnação.

IV. Em seguida, tornem os autos conclusos.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31018 Nr: 135-82.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizáveis PCG- Brasil Multicarteira ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arley Brasil Rodrigues Barco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Proceda-se a alteração do patrono da parte autora junto ao sistema 

Apolo, DEFIRO o pedido de suspensão de fls. 105, a partir da data do 

requerimento do exequente.

II. Decorrido o prazo, a saber, 60 (sessenta) dias, INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste acerca prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34490 Nr: 207-98.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER CISCON FONSECA ME, 

CONSTRUTORA MURALHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, Dr. ANDRÉ 

ASSIS ROSA - OAB/MT. 19.077-A, para que proceda com a 

COMPLEMENTAÇÃO da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

40,68 (quarenta reais e sessenta e oito centavos), por meio da Central de 

Pagamento de Diligências (CPD).

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56608 Nr: 1130-73.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZIO CRUZ RAMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA RODRIGUES 

RAMIRO - OAB:OAB/MT 14959-E

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do réu, nos termos do artigo 973 § 3º da 

CNGC, de que foi expedida carta precatória no presente processo para a 

Comarca de Alta Floresta/MT, com a finalidade de inquirição da testemunha 

arrolada pelo Ministério Público: Antônio Paulo Conceição de Melo e 

Rubens Rodrigues Borges, em audiência a ser designada pelo Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55872 Nr: 727-07.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. NETO E CIA LTDA, BRUNA VARONI 

CARDOSO DE OLIVEIRA, ALVINO CARDOSO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 
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OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao exequente para manifestação acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de ref: 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 469-60.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN LENON SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 04 de agosto de 2018 às 16h00min., no 

Hospital Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, com a médica Dra. Marilene 

Lopes Parra CRM – MT 3225, devendo comparecer munido de documentos 

pessoais e de documentos médicos que comprove a doença, tais como 

exames laboratoriais, imagens e atestados médico para a produção da 

prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58185 Nr: 1954-32.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53898 Nr: 2042-07.2016.811.0090

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE MIRANDA CAMPOS, NEISSER MACHADO DA 

SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRAGIBE MACHADO DA SILVA NETO, 

RAIANNY CRISTINA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do embargante para impugnar 

querendo a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59317 Nr: 50-40.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO RIBEIRO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte ré não 

foi citada e, consequentemente, não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

beneficiária da justiça gratuita, cujos valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

 Intime-se a perita nomeada nos autos para que cancele a perícia médica 

agendada para a data de 04 de agosto de 2018, às 17h00.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema

 Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-09.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NATHILON DE LIMA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000135-09.2018.8.11.0090 REQUERENTE: NATHILON DE LIMA 

CAVALCANTE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual. Considerando 

que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada 

e, consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Canaã do Norte, 19 de julho de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 73745 Nr: 1055-31.2017.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Narjara Aline Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelentíssimo Senhor Prefeito de Nova 

Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Manfroi da Rosa - 
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OAB:MT 6.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 CARGA EXTRAPOLADA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Cintia Laureano Leme para que proceda a devolução destes 

autos, no prazo de 24 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64661 Nr: 637-98.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Railson Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64661 – Autos n. 637-98.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

MONTE VERDE/MT, em face RAILSON COSTA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

É a síntese do essencial.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75189 Nr: 1891-04.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdCMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 75189 - Autos n. 1891-04.2017.811. 0091

Despacho

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que o requerido foi citado por edital e decorrido o prazo 

para apresentar contestação, nomeio Thiago Alves de Souza Melo - OAB 

n. 13.964/MT, como curador especial da parte requerida, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64591 Nr: 567-81.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Eugênio Ceconello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64591 – Autos n. 567-81.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

MONTE VERDE/MT, em face MARCOS EUGÊNIO COCENELLO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

É a síntese do essencial.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64653 Nr: 629-24.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineide Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64653 – Autos n. 629-24.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

MONTE VERDE/MT, em face JUCINEIDE FERREIRA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

É a síntese do essencial.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64559 Nr: 535-76.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Francisco de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64559 – Autos n. 535-76.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

MONTE VERDE/MT, em face EVA FRANCISCO DE AGUIAR, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

É a síntese do essencial.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64595 Nr: 571-21.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Mariano Varela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64595 – Autos n. 571-21.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

MONTE VERDE/MT, em face ELIZETE MARIANO VARELA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

É a síntese do essencial.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64577 Nr: 553-97.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64577 – Autos n. 553-97.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

MONTE VERDE/MT, em face IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

É a síntese do essencial.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64809 Nr: 782-57.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomiro Domareska Medenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64809 – Autos n. 782-57.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

MONTE VERDE/MT, em face WALDOMIRO DOMARESKA MEDENSKI, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

É a síntese do essencial.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64807 Nr: 780-87.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64807 – Autos n. 780-87.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

MONTE VERDE/MT, em face JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

É a síntese do essencial.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70421 Nr: 789-78.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Luiz Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 70421 - Autos n. 789-78.2016.811.0091 Decisão Vistos etc. 

Trata-se de Ofício Circular nº 10/2018/GAB/J-Aux o qual visa dar 

cumprimento ao Ofício nº 0477239-DMF expedido por ordem da Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Ministra Carmem Lúcia, solicitando 

a reanálise, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, das ordens de 

prisões dos custodiados presos provisoriamente há mais de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como quanto as prisões definitivas, no que tange aos 

benefícios aplicáveis à execução penal, em especial na concessão de 

indulto e Comutação. . Por fim, consigno que não há fatos novos que 

poderiam conduzir à liberdade do acusado. Ademais, verifico que o feito 

tramita com celeridade e o acusado já tem data marcada para ser levado à 

julgamento em Plenário do Tribunal do Júri. Com essas considerações, 

tenho que não é o caso, ao menos neste momento, de se colocar o 

acusado em liberdade, tampouco de substituir a prisão por medidas 

diversas. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após, providencie a 

Secretaria, com urgência, os atos necessários ao regular andamento do 

presente feito. Nova Monte Verde-MT, 30 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70421 Nr: 789-78.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Luiz Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 70421 - Autos n. 789-78.2016.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

fase de preparação do processo para Julgamento em Plenário de 

procedimento relativo à competência do Tribunal do Júri. Designo o dia 21 

de setembro de 2018, às 9h para julgamento do réu perante o Tribunal 

Popular do Júri. Defiro os requerimentos do Ministério Público em sua 

integralidade. Anote-se o caráter de imprescindibilidade no mandado de 

intimação das testemunhas da acusação (fls.405). Desta forma, ordeno 

que a escrivania expeça certidão de antecedentes criminais nome do 

pronunciado, fazendo consignar que a certidão deverá especificar a data 

do fato delituoso e recebimento da denúncia, detalhando a capitulação 

legal, os termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo 

inicial de execução) ou da absolvição, a data do trânsito em julgado da 

sentença penal, a data da extinção de punibilidade ou a data do 

cumprimento ou da extinção da sanção penal, na forma do que dispõe o § 

4º, do art. 975 da CNGCGJ/TJMT. Providenciem-se os instrumentos 

necessários para exibição da mídia, bem como a arma do crime e demais 

objetos, caso tenham sido apreendidos e ainda não tenha sido destruídos. 

Certifique a Secretaria sobre o cumprimento das Cartas Precatórias 

Expedidas. Nos termos do art. 431 do Código de Processo Penal, intime-se 

pessoalmente o acusado, seu defensor e o Ministério Público. Intime-se, 

ainda, o ofendido, as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

e os jurados. Se necessário for, expeça-se carta precatória para 

intimação das testemunhas residentes em outra Comarca para 

comparecer à sessão acima designada. Oficie-se a Câmara Municipal de 

Nova Monte Verde/MT, informando a data, para disponibilização do local 

onde será realizada a Sessão de Julgamento. Por fim, determino seja 

expedido ofício ao Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, para 

providenciar o recambiamento do réu para julgamento em plenário. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 30 de 

julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 1348-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT, VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553

 Noutro giro, considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de 

atuar nesta Comarca, bem como que até o momento a advogada nomeada 

não apresentou memoriais, desconstituo a defensora dativa Dra. Jully 

Franciele Ruelis, e nomeio a Dra. Cintia Laureano Leme - OAB n. 

6.907-O/MT, para patrocinar os interesses do acusado Valdecir Alves de 

Oliveira.Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar 

memoriais escritos, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.Por fim, considerando a atuação da defensora dativa, 

CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos honorários 

advocatícios devidos à advogada Jully Franciele Ruelis, OAB/MT 18.164, 

por ser ele pobre na forma da lei, e e FIXO o valor dos honorários 

advocatícios devidos ao profissional em 03 (cinco) URH – R$ 2.689,53 

(dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três 

centavos).Extraia-se certidão de honorários.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público e à defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 30 de julho de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73357 Nr: 863-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907
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 Código 73357 –- Autos n. 863-98.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39697 Nr: 1429-91.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdIeDCNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:SP 68.723, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:SP 

12.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39697 – Autos n°: 1299-23.2018.811.0091

Vistos etc.

Nos termos do art. 485, § 1º do CPC, intime-se a autora pessoalmente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção sem julgamento do mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77453 Nr: 1164-11.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Juara - 3ª Vara, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir de Nardi Segatti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Código 77453- Autos n. 1164-11.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos do artigo 354 do CPP, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado.

Designo audiência para o dia 27 de julho de 2018, às 18h10min, neste 

Juízo.

Comunique-se o juízo deprecante da designação de data de audiência (art. 

392, CNGC).

Intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por meio da imprensa 

oficial (Item 3, OS/NMV n. 001/2018).

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77419 Nr: 1147-72.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CdC-3V, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Barreto da Cruz - 

OAB:MT 17.238, Luiz Fernando Lopes - OAB:MT 19.949

 Código 77419 - Autos n. 1147-72.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos do artigo 354 do CPP, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado.

Designo audiência para o dia 27 de julho de 2018, às 17h40min, neste 

Juízo.

Comunique-se o juízo deprecante da designação de data de audiência (art. 

392, CNGC).

Intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por meio da imprensa 

oficial (Item 3, OS/NMV n. 001/2018).

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 1107-90.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vara Criminal da Comarca de Itapema-SC, Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Russi, Outro(a)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952, MAIKO ROBERTO MAIER - OAB:31939

 Código 77347 - Autos n. 1107-90.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos do artigo 354 do CPP, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado.

Designo audiência para o dia 31 de julho de 2018, às 18h, neste Juízo.

Comunique-se o juízo deprecante da designação de data de audiência (art. 

392, CNGC).

Intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por meio da imprensa 

oficial (Item 3, OS/NMV n. 001/2018).

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31780 Nr: 366-07.2005.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Nelson Lehrbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205/MT, Wagner Oliveira Navarro - OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OUTROS INTERESSADOS, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do espólio de Carlos Roberto Costa Leite, de quem 

for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem 

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação 

no prazo de 60 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.

Resumo da Inicial: EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Despacho/Decisão: Código 31780 – Autos n. 366-07.2005.811.0091Vistos 

em correição.Chamo feito à ordem.Compulsando os autos verifico que o 

de cujus Carlos Roberto Costa Leite estava atuando em causa própria, 

uma vez que propôs cumprimento de sentença de honorários 

sucumbenciais, sendo assim, desnecessária a intimação da Fazenda 
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Pública Municipal para constituir advogado.Por outro lado, diante da notícia 

do falecimento do autor determino a suspensão do presente feito no prazo 

60 dias, nos termos do artigo 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Desse modo, intime-se o espólio de Carlos Roberto Costa Leite, de 

quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, por meio do Diário 

Oficial do Estado e Edital, para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito.Por fim, autuem-se 

os autos como cumprimento de sentença.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 30 de maio de 2018

Bruno César Singulani França Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77603 Nr: 1216-07.2018.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. Arantes da Silva Mercado ME, Vagner Arantes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelentíssimo Senhor Prefeito de Nova 

Bandeirantes - MT, Câmara Municipal de Nova Bandeirantes-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo que dos autos consta até o momento, DEFIRO a 

liminar para autorizar para a comercialização de produtos pelo impetrante 

aos sábados, domingos e feriados em horário comercial, nos termos dos 

artigos 170 e 182 da CF, respeitando-se fielmente a legislação trabalhista 

e tributária.Notifique-se as autoridades coatoras e os agentes coatores, 

dando-lhes conhecimento da presente decisão, requisitando-se as 

informações a respeito dos autos, no prazo legal.Intimem-se e cumpra-se 

expedindo o necessário.De Alta Floresta/MT para Nova Monte Verde/MT, 

06 de julho de 2018.ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINIJuiz de Direito 

em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 1507-80.2013.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORCIANA SANTANA, Cpf: 

33453908848, Rg: 412457477, Filiação: Ivete Alves Santana e João Pedro 

Santana, data de nascimento: 17/09/1986, brasileiro(a), natural de 

Urânia-SP, convivente, assistente social, Telefone (66) 8438-3476. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, com fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c Art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito.Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta sentença, 

cientificando-a de que as medidas terão validade pelo prazo de 06 meses, 

e após este prazo serão automaticamente revogadas, sendo que, caso 

manifeste o interesse de mantê-las, deverá à vítima comparecer na 

Secretaria do Fórum, com pelo menos 01 mês de antecedência, devendo o 

servidor certificar nos autos.Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 1º de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 26 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65498 Nr: 1359-35.2014.811.0091

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. S. Bicalho - Caça e Pesca - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Boat Respostos e Acessorios Nauticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRASIL BOAT RESPOSTOS E 

ACESSORIOS NAUTICOS, CNPJ: 08304939000151. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Narra a exordial, que o requerente efetuou negócio 

comercial com o requerido no ano de 2011, ocorrendo que em virtude de 

problemas financeiros, não conseguiu efetuar o pagamento do débito 

dentro do prazo pactuado, ensejando assim o protesto das duplicatas 

mercantis junto ao Cartório Torres do 2º Ofício de Nova Monte Verde/MT.

Despacho/Decisão: Visto em Regime de Cooperação.Primeiramente, 

INDEFIRO o pedido de buscas de informações a ser realizado pelo juízo 

haja vista caber à parte interessada proceder com tal diligência, 

principalmente se analisado o tempo pelo qual o feito encontra-se em 

trâmite.Por outro lado, em que pese o feito encontrar-se paralisado por 

inércia da parte, conforme se denota através das certidões de decurso de 

prazo às fls. 40 e 44, bem como pelo fato de, somente agora, a mesma 

diligenciar-se no sentido de comprovar a necessidade de citação via edital 

da empresa requerida, hei por bem DEFERIR o pedido de citação por edital, 

devidamente respaldado pelo princípio da economia processual e a fim de 

evitar maiores prejuízos à parte. Cumpra-se, expedindo o necessário, nos 

termos do Novo Código de Processo Civil.Às providências.Nova Monte 

Verde/MT, 20 de abril de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 26 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63686 Nr: 1561-46.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Posto isto, DEFIRO a penhora online requerida às fls. 26.Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Assim, proceda-se ao 

bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 90.01210 – fl. 

27), via BACENJUD. Se a diligência de constrição de valores on-line for 

positiva, converta-se em penhora os valores eventualmente bloqueados, 
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transferindo-se para a conta judicial. Após, intime-se o executado da 

penhora para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias. 

Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, libere-se o valor ao 

exequente via alvará de levantamento.Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, a parte executada deverá ser intimada da penhora.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em 

vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a Fazenda Pública Estadual 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 dias.Não havendo indicação ou ficando inerte o credor, retornem os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 1º de agosto de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51889 Nr: 1176-50.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Mara Bett Fuga, ROSANA FLORENÇO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANA FLORENÇO OLIVEIRA, Cpf: 

01431774197, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: No dia 16 de janeiro de 2012 aexecutada Tania Mara 

Bett Fuga emitiu junto à exequente uma cédula de crédito bancário, cujo 

número é B21130030-4, contraindo um empréstimo no valor de R$ 

8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), sendo que a executada Rosana 

Florencio Oliveira participou na condição de avalista, sendo igualmente 

responsável pelo inadimplemento. As executadas não cumpriram com a 

obrigação, pois não efetuaram o pagamento integral da cédula.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$17.308,82 - Valor 

Atualizado: R$17.308,82 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: I - Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo 

para oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, 

exceto na hipótese do art. 739-A, §1º, do CPC.II - Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, retornem os autos conclusos para análise do 

pedido de penhora online.III - Em conformidade com o disposto no art. 

652-A, c/c art. 20, §4º, ambos do CPC, fixo honorários em favor do 

advogado do exeqüente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 30 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34261 Nr: 667-90.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MADEIRAS 2000 LTDA, 

VINICIUS ZANELLA, Claudir Luiz Zanella, Erci Salete Scramin Zanella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Depine de Oliveira - 

OAB:6280B, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Vera/MT, com a finalidade de 

penhora/avaliação, comprovando nos autos o seu devido pagamento, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51889 Nr: 1176-50.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Mara Bett Fuga, ROSANA FLORENÇO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51889 Nr: 1176-50.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Mara Bett Fuga, ROSANA FLORENÇO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que proceda 

com as providências necessárias a fim da publicação do edital de citação 

expedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50302 Nr: 544-58.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCT, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575, MARCIO RONALDO DE 

DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação e cientificação dos 

advogados do réu acerca do retorno dos autos, conforme despacho de 

fls 588.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50776 Nr: 143-25.2013.811.0107

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENILTO DE OLIVEIRA, ARTEMIO GAFURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384, PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B, VALDINÉIA MIQUELIN - OAB:OAB/MT 7.249, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:4613, VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - 

OAB:14307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien F. F. Pavoni - 

OAB:6525/MT, Saulo Victor Arrais Malheiros Neves - OAB:15367

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte embargada, para 

querendo, apresentar, no prazo de 15 dias, as contrarrazões ao recurso 

de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32818 Nr: 168-43.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidia Favero Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista os RPV´s expedidos (fls. 172/173), intimo a parte autora, 

na pessoa de seu procurador, via DJE, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68633 Nr: 1120-41.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO ANTÔNIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiko Endo - OAB:321406 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:30443-A PR, Moises Batista de Souza - OAB:52962 PR

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, ACERCA DO DESPACHO DE 

REF. 4, A SEGUIR TRANSCRITO: "Vistos em correição. Feito em ordem. 

Recebo os presentes autos, oriundo da Vara Cível de Ubiratã/PR, no 

estágio em que se encontra. Intime-se a parte autora pessoalmente, bem 

como sua patrona via DJE, para manifestar-se quanto ao recebimento dos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifiquem-se e 

retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, servido a presente 

decisão como mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62794 Nr: 774-27.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRS, EDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDMM, RBDSM, PJrps"D, ACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993/O, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - 

OAB:15431, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, HUENDEL ROLIM 

WENDER - OAB:10858, MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DO REQUERIDO DE REF. 

55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53086 Nr: 738-87.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18011 OAB/MT

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO PARA O FIM DE INTIMAR O ADVOGADO 

DO RÉU ACERCA DO JULGAMENTO CUJO DISPOSITIVO RESTA ABAIXO 

TRANSCRITO: Ante ao exposto, constatada a ocorrência da prescrição 

retroativa, decreto a extinção da punibilidade do réu JESSE ALVES VIEIRA, 

qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, 

inciso V e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, na forma do artigo 61 

do Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, 

Institutos de Identificação Criminal e à Delegacia de Polícia de onde proveio 

o respectivo procedimento inquisitorial), na forma da CNGC, arquivando-se 

os autos na sequência. Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério 

Público. Está dispensada a intimação pessoal do acusado, no entanto, 

proceda a intimação do seu defensor. Na sua falta, nomeio o nobre 

advogado Dr. Renato Negrão Barbosa Junior OAB/MT 22.228/A, 

tão-somente para esse ato (CNGC, Art. 1.387). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53999 Nr: 6-72.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO NOVA UBIRATÃ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DO CUMPRIMENTO NEGATIVO DE REFS. 51 E 52, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-71.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Com o fito de conciliar as partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de agosto de 2018, às 14:00 horas. Intime-se a parte 

reclamada, consignando-se as advertências do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Sem prejuízo, intime-se a parte reclamante para comparecimento ao ato, 

advertindo-a de que sua ausência implicará em extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado, ante 

a escassez de servidores nesta Comarca. Glauber Lingiardi Strachicini, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-71.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

Vistos. Com o fito de conciliar as partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de agosto de 2018, às 14:00 horas. Intime-se a parte 

reclamada, consignando-se as advertências do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Sem prejuízo, intime-se a parte reclamante para comparecimento ao ato, 

advertindo-a de que sua ausência implicará em extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado, ante 

a escassez de servidores nesta Comarca. Glauber Lingiardi Strachicini, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-28.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR MADRUGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 30/08/2018, às 14:30 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77035 Nr: 280-68.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Rações Delgado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

DELGADO LTDA, CNPJ: 02393803000189. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

RAÇÕES DELGADO LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de natureza tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20158943/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 113.857,30 - Valor Atualizado: R$ 103.506,65 - Valor 

Honorários: R$ 10.350,67

Despacho/Decisão: A citação por edital é excepcional, devendo ser 

deferida apenas quando esgotados os meios de se obter o atual paradeiro 

do réu, sob pena de nulidade.Sendo assim, no intuito de evitar a produção 

de vícios que comprometam o provimento jurisdicional e em observância 

ao princípio da cooperação que orienta o processo, INDEFIRO o pedido de 

citação por edital e DETERMINO à Serventia que realize busca nos 

sistemas SIEL e INFOJUD.Com a obtenção de novo endereço, EXPEÇA-SE 

mandado para citação independente de nova determinação. Na 

impossibilidade de localização de novo endereço fica desde já deferido o 

pedido de citação por edital.CUMPRA-SE.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

Novo São Joaquim, 06 de julho de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010241-28.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR GARCIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 31 de julho de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-32.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000042-32.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 21.372,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MONICA DAMASSENA MARCAL 

MARIANO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 
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consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Alega a 

reclamante, em síntese, que após contratar empréstimo consignado junto à 

instituição requerida sofreu substancial redução em seus vencimentos, 

sendo que, os descontos referentes a tal empréstimo abarcam a 

integralidade de seus vencimentos, comprometendo sua subsistência. Foi 

concedida tutela antecipada no ID n. 9512203, para que a empresa 

reclamada liberasse 70% dos valores recebidos pela reclamante em sua 

conta salário. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

retenção do salário promovida pela reclamada. A parte requerida aduz que 

os descontos são lícitos e referentes à operação 848772236 BB 

Consignação Renovação. Destarte, conquanto tenha a parte requerida 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

entendo que descontou valores que inviabilizaram o recebimento do 

salário da reclamante. Ainda que a operação estivesse entabulada em 

contrato firmado pelas partes, este não se sobrepõe aos ditames legais. 

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que o reclamante teve o seu salário e subsistência mensal 

retidos. Inclusive, discussão sobre esse assunto foi recentemente 

decidida pelo STJ no RECURSO ESPECIAL Nº 1.584.501 – SP, em que ficou 

decidido o limite de 30% para desconto de empréstimos vinculados ao 

salário. Transcrevo o acórdão: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA 

REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO 

DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. 

Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para 

pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate 

de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, 

não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida 

percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios 

(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, 

em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o 

tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL Nº 1.584.501 - 

SP (2015/0252870-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Data de Julgamento: 06 de outubro de 2016. Quanto a 

retenção total do salário por empréstimo, o entendimento predominante, 

inclusive no STJ, é de ser devido à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. Conforme se observa no seguinte precedente: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA DE CORRENTISTA. RETENÇÃO 

INTEGRAL DE VENCIMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Ainda que 

expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com 

o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a 

reparação moral. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido. 

(STJ - REsp: 595006 RS 2003/0040928-9, Relator: Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, Data de Julgamento: 15/08/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 18.09.2006 p. 323RB vol. 515 p. 25REVFOR vol. 391 p. 

390RNDJ vol. 83 p. 82) A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se 

faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Na hipótese 

presente, infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A 

repercussão na esfera psíquica da reclamante, decorrente da retenção do 

seu salário. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande porte. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar a 

tutela antecipada (ID n. 9512203) e, 2) condenar a reclamada pagar a 

parte reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-78.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010755-78.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

OSVALDO ROSA SOARES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Alega a parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela 

requeridas, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9013216) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica 

se que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-17.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO TAVARES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA
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Autos nº 10000-86-17.2018.8.11.0106 Exequente: Feliciano Tavares 

Pimentel Executado: Sabemi Seguradora S.A Trata-se de ação anulatória 

de débito c.c pedido de liminar de descontos e danos morais, proposta por 

FELICIANO TAVARES PIMENTEL, em desfavor de SABEMI SEGURADORA 

S.A, todos qualificados. A requerente alega, em síntese, que vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa requerida no valor de 

R$ 56,03 (cinquenta e seis reais e três centavos), aparentemente 

referente a um contrato de seguro. Informa o requerente que não efetuou 

compras, não adquiriu produtos por telefone, muito menos contratou os 

serviços da empresa requerida. Pede, em sede de tutela provisória, que a 

empresa requerida suspenda a cobrança indevida. Ao final, pede a 

condenação da ré em danos morais e materiais. Passo à análise do pedido 

de tutela provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração da autora, 

aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se 

de prova negativa, inexistência de contrato, repousa sobre o requerido o 

dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato de que o 

desconto supostamente indevido da aposentadoria do autor lhe privará de 

recursos para a manutenção de sua vida, mormente a compra de 

remédios, como descrito na exordial, tratando-se de pessoa idosa. Sendo 

assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente o pedido de tutela 

provisória formulado pela parte autora e DETERMINO a suspensão da 

cobrança do contrato objeto desta lide até julgamento final do processo ou 

alteração das circunstâncias que fundamentaram esta decisão. INTIME-SE 

a requerida para que demonstre o cumprimento da decisão no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias a contar da intimação. Em caso de 

descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a 

cada desconto, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). DESIGNE-SE 

audiência de tentativa de conciliação conforme pauta dos Juizados. Caso 

esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes para que a ela 

compareçam. CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da 

inicial e da audiência designada, com a advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da 

Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da 

audiência designada, cientificando-a de que a ausência injustificada 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais, 

conforme prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70039 Nr: 870-15.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYEIME DA SILVA DE JESUS, CLAUDINEI DOS 

SANTOS REDDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75482 Nr: 1836-41.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Lanza de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, a nova 

sistemática processual trazida pela Lei 13.105/15, por meio do §1º, do art. 

373, confere ao juiz o poder de distribuição do ônus da prova de modo 

diverso “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo” probatório, desde que o faço em decisão fundamentada.No caso 

vertente, a liquidação de sentença somente poderá ser efetuada mediante 

a juntada nos autos da COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO, 

conforme os valores buscados nos autos.Porém, considero que as 

razões esposadas na petição inicial não são hábeis à inversão do ônus da 

prova quanto a este fato, pois, a princípio, não contemplo óbice à juntada 

da comprovação, pela parte requerente, do pagamento do referido boleto, 

a qual poderá ser obtida por meio de extrato bancário ou segunda via de 

comprovante de pagamento, configurando-se encargo demasiadamente 

dificultoso somente na hipótese da parte não ter à sua disposição meios 

de obtê-los. Tratando-se de documento indispensável à propositura da 

demanda, nos termos do art. 320 do NCPC, determino a EMENDA DA 

INICIAL, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a comprovação do pagamento do boleto do valor investido ou 

justificar, fundamentada e complementarmente, a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de indeferimento da petição inicial.Ainda, determino a 

intimação da parte autora a fim de que colacione memorial do crédito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.Às providências. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63632 Nr: 608-36.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BETO ROSSI - 

OAB:14735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG/109.730

 Vistos em correição.

Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, de fls. 247/249. Isto 

porque a parte ré alega excesso de execução, sem contudo apontar o 

valor correto em demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, 

conforme preceitua o artigo 525, §4º, do CPC. Desta feita, HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 238/241.

Antes de analisar o requerimento de suspensão do feito em razão da 

recuperação judicial da parte ré, INTIME-SE a requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar nos autos a atual situação do processo de 

recuperação judicial, sob pena de prosseguimento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75481 Nr: 1835-56.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilei Lopo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, a nova 

sistemática processual trazida pela Lei 13.105/15, por meio do §1º, do art. 
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373, confere ao juiz o poder de distribuição do ônus da prova de modo 

diverso “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo” probatório, desde que o faço em decisão fundamentada.No caso 

vertente, a liquidação de sentença somente poderá ser efetuada mediante 

a juntada nos autos da COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO, 

conforme os valores buscados nos autos.Porém, considero que as 

razões esposadas na petição inicial não são hábeis à inversão do ônus da 

prova quanto a este fato, pois, a princípio, não contemplo óbice à juntada 

da comprovação, pela parte requerente, do pagamento do referido boleto, 

a qual poderá ser obtida por meio de extrato bancário ou segunda via de 

comprovante de pagamento, configurando-se encargo demasiadamente 

dificultoso somente na hipótese da parte não ter à sua disposição meios 

de obtê-los. Tratando-se de documento indispensável à propositura da 

demanda, nos termos do art. 320 do NCPC, determino a EMENDA DA 

INICIAL, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a comprovação do pagamento do boleto do valor investido ou 

justificar, fundamentada e complementarmente, a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de indeferimento da petição inicial.Ainda, determino a 

intimação da parte autora a fim de que colacione memorial do crédito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.Às providências. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77588 Nr: 2981-35.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Felipe Chiella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do 

CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 

102, do Novo Código de Processo Civil.Anoto que em caso de litigância de 

má fé poderá a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das 

custas processuais. Intime-se. CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 037/2018-DF

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e etc...

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária - Sra. Sueli de Oliveira Barbosa, 

matricula 8370, está de licença médica no dia 30/07/2018;

RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR a servidora ELIZETE UILSA DE OLIVEIRA THEODORO, 

técnica judiciário, matricula 8456, para exercer a função de Gestora 

Judiciária Substituta no dia 30/07/2018, em razão do afastamento da 

Gestora Judiciária Sueli de Oliveira Barbosa.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

 MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 038/2018-DF

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e etc...

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária - Sra. Sueli de Oliveira Barbosa, 

matricula 8370, está de licença médica no período de 31/07 à 20/09/2018;

RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR a servidora Maria de Fátima Gomes de Souza, técnica 

judiciário, matricula 4153, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta no período de 31/07 a 20/09/2018, em razão do afastamento da 

Gestora Judiciária Sueli de Oliveira Barbosa, fazendo, portanto, jus ao 

beneficio do art. 1º, Inciso I, da IN n. 002/2015/PRES.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

 MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 039/2018-DF

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e etc...

CONSIDERANDO o Ato de Remoção N. 550/2018-CM, data de 19/07/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a servidora VALDENILZA DE FRANÇA OLIVEIRA 

REZENDE, técnica judiciária, matricula n. 8194, na Central de 

Administração, a partir desta data.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

 MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69803 Nr: 1411-05.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Badra Dib - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Devido à complexidade do pedido, postergo a analise do pedido de 

urgência para depois do Laudo Psicossocial.

 Assim sendo, intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo credenciados 

neste Juízo, para que proceda a realização de estudo psicossocial 

pessoal na residência do requerente colhendo, na oportunidade, 

informações sobre o modo de vida e condições da residência, trazendo o 

relatório aos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 03 de outubro 

de 2018, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.

Cite-se a partes requeridas, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Após, com o estudo acostado aos autos, abre-se vista dos autos ao 
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Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53666 Nr: 352-50.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono da autora, para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da petição Ref:76.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41945 Nr: 214-88.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

 Em atenção ao Ofício n.º 10/2018-GAB/J-Aux do TJMT e ao Ofício n.º 

0477239-DMF do CNJ, analisando os autos verifico que o reeducando 

Bruno Rodrigues Vieira não faz jus a concessão dos benefícios de indulto 

e comutação, ou quaisquer outros benefícios aplicáveis à execução penal.

Diante do lapso temporal que o reeducando se encontra preso e, 

considerando a demora em realizar o recambiamento do apenado, 

determino a elaboração do cálculo penal.

Após a realização do cálculo, abre-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68035 Nr: 695-75.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Jose Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o 

fim de CONDENAR o denunciado EDERSON JOSE BENTO devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na sanção previstas pelo artigo 157, 

§2°, inciso V, do Código Penal.Passo a dosar a pena do réu.a) - 

Circunstâncias judiciaisO delito de roubo nos termos do artigo 157 do 

Código Penal, possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e 

multa.Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é 

reprovável, tendo em vista a forma utilizada para restringir sua liberdade, 

bem como a vítima foi amarrada e trancada dentro do porta-malas do 

carro, no entanto, deixo de valorar esta circunstância para não verificar o 

“bis in idem”.Quanto aos antecedentes, verifica-se é desfavorável ao réu, 

pois ele foi condenado pelo crime de latrocínio nos autos Ação Penal n. 

4-35.2006.811.0102 que tramitou na Comarca de Vera-MT, tendo a 

sentença transitada em julgado no dia 20/10/2006.Quanto à conduta social 

não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu 

uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. 

Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial 

do delito praticado com a personalidade do agente.Acerca dos motivos da 

prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por 

motivos relevantes.Quanto às circunstâncias, nada há que se 

valorar.Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria 

tipificação penal.E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou 

qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do 

delito.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.b) - Circunstâncias legaisNão verifico a 

existência de atenuantes e agravantes da pena

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52996 Nr: 107-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Domingos de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:SP/265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, devendo emitir a guia pelo Sistema de 

Diligências no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69453 Nr: 1263-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR DA CRUZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação no endereço constante na 

inicial, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62603 Nr: 1620-08.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Renato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Então o MM. º Juiz assim deliberou: Nomeio para defender os 

interesses do réu Dr. Gilberto Machado Custódio. A denúncia há de ser 

recebida, eis que preenche os requisitos legais, limitando-se a defesa ora 

apresentada ao próprio mérito da acusação, de modo que 

necessariamente a instrução criminal irá comprovar ou não a 

responsabilidade do acusado. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha das partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14251 Nr: 8-57.1993.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Rodrigues Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Vicente Guido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha - 

OAB: 4575/MT, Tiago André Vivas da Silva - OAB:15.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 CÓDIGO: 14251

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a petição de fls. 355/356, bem como a certidão negativa de 

intimação de fls. 360, intime-se o Exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, 

postergando a apreciação dos pedidos realizados pelo Executado às fls. 

362.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14461 Nr: 2533-55.2006.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Rodrigues Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Vicente Guido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha - 

OAB: 4575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 CÓDIGO: 14461

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a proposta de honorários apresentada às fls. 81/82, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

sobre a aludida petição, nos termos do artigo 465, §3º, do CPC, sob pena 

de concordância tácita.

Havendo concordância, proceda-se a parte autora o depósito no prazo de 

10 (dez) dias, facultando às partes indicarem seus assistentes técnicos e 

quesitos, nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II, do CPC, ficando 

autorizado ao perito em fazer o levantamento de 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários arbitrados, nos moldes do art. 465, §4º, do CPC.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113753 Nr: 2616-56.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Bruno Tomaselli, Jerzikelly Paula de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELPVIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238

 Intimar da juntada de ref. 41

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157024 Nr: 3038-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827/O

 INTIMAR a parte requerida acerca da audiência de conciliação, a qual 

ocorrerá em 05 de Setembro de 2018, às 10h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157024 Nr: 3038-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827/O

 certifico que faço a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113797 Nr: 2628-70.2015.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 113797

DESPACHO

Vistos em correição,

Defiro o pedido de ref.134, intimem-se as partes para manifestar acerca 

do mesmo.

 Após, tendo em vista os relatórios de ref. 139/141, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150154 Nr: 314-49.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT

 CÓDIGO: 150154

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Designo a audiência Instrução e Julgamento para o dia 23 de Outubro de 

2018 às 16h30min.

Vistas ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15456 Nr: 394-96.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Intimação da parte autora para no prazo manifestar sobre a impugnação a 

execução de fls.242/243.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130348 Nr: 4526-84.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de informaçõa do 

perito de ref.79

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15462 Nr: 377-60.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmindo Dalvo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

Procuradora Federal do INSS/MT - OAB:Mat-1554077

 Intimar para no prazo legal manifestar retorno dos autos e acórdão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 6862 Nr: 1420-71.2003.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minimax Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl - 

OAB:4624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Vieira Junior - 

OAB:3969/MT, ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - OAB:15886, Wagner 

Luiz Ribeiro Rocha - OAB:15880

 certifico que faço a INTIMAÇÃO DAS PARTES, para manifestar acerca do 

acordão juntado as fls. 327/333, e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102816 Nr: 2759-79.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Lemes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 Intimar para no prazo legal manifesatr sobre retorno dos autos e acórdão 

juntado na ref.39

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110700 Nr: 1780-83.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma da Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de recurso de ref. 

73

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102824 Nr: 2767-56.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gonçalina Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 24

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 107735 Nr: 1022-07.2015.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovanna Caseli, Edezio Constantino Comarela, ACCC, 

ACC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS RACHID 

JORGE - OAB:15936/O, Leonardo Henrique Alves de Oliveira - 

OAB:11.638/MT, Patricia Rey Carvalho Rachid - OAB:12.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente do retorno dos autos e da juntada de acórdão 

ref. 93

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015614-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 12121245) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE ALVARENGA AMORIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 12116243) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-92.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte, para querendo, apresente as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-40.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CATARINO DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-88.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELLINGTON J. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA ALESSANDRA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI 

- EPP (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-04.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-87.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE CELESTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-62.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENE GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

16:30h.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 38228 Nr: 2941-75.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odir Francisco Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabá Praia Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar juntada de ref.83

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000122-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE PINTO DO NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000058-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. S. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000058-93.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 5.996,10; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, Alimentos]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE JESUS Parte Ré: 

EXECUTADO: DOMINGOS VIEIRA DA SILVA COSTA Tendo em vista o teor 

da certidão de fl. 38 e os documentos anexados aos autos, como também 

considerando, ainda, que a ação foi proposta pela Defensoria Pública, 

nomeio para patrocinar a defesa do requerido, o Doutor Itiel Gomes Costa, 

OAB/MT n. 21.499-O, que deverá ser intimado da nomeação e para 

apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000213-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora para no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000219-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONZAGA DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora para no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50698 Nr: 602-40.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmo Carneiro Jaco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Quanto ao teor da certidão do oficial de justiça retro, manifeste-se a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42492 Nr: 2226-95.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Cristina Coutinho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providênciar o pagamento das custas para 

distribuição da carta precatória expedida nestes autos, para ser enviada 

ao Juízo da Comarca de Betim/MG, ou compareça na secretaria da 1ª Vara 

para retirar a precatória supra e tomar as devidas providências para sua 

distribuição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95175 Nr: 12261-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, 

ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905 - SP

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

o novo laudo pericial, juntado aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95166 Nr: 12260-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, SERRA 

BONITA SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

o novo laudo pericial, juntada aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62979 Nr: 546-36.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49744 Nr: 5395-56.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francismar Rocha da Solidade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Compulsados os autos, extrai-se que razão assiste à Autarquia ré, eis 

que os requisitos por ela formulados não foram respondidos pelo expert.

Assim sendo, defiro o pedido de fl.108-v, razão pela qual determino a 

intimação do Perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, anexe aos 

autos as respostas dos quesitos formulados pela ré às fls.46/47.

Com a juntada do laudo completo, manifestem-se as partes no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105635 Nr: 5842-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sacolão Supermercado e Variedades Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

a intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar 

o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 1.758,30 

(mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento da carta precatória supra, a ser expedido nos autos, sendo 

R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - 

CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado 

recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de 

petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 19518 Nr: 229-14.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildomar Pereira dos Santos "Mazim", Tania Crosswhite 

Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 O presente feito foi distribuído em 15.02.2011 e o processo nº 

1121-83.2010.811.0017 - Código: 20223 - que tramita na Segunda Vara da 

Comarca de São Félix do Araguaia-MT fora distribuído em 21.05.2010, 

razão pela qual devem ser necessariamente reunidos perante o juízo 

prevento, o qual conheceu primeiramente da matéria (arts. 58 e 59, ambos 

do NCPC). Assim, entendendo a existência de relação de afinidade, o que 

atrai a regra da conexão e, consequentemente, a prevenção nos termos 

do artigo 60, do NCPC, determino a remessa dos presentes autos à 

Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT.No mais, cancelo 

a audiência designada para o dia 07.08.2018, às 13h30min.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45008 Nr: 826-12.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Alves Fernandes, alcunha "Péde Oleo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o novo endereço informado, intime-se a parte autora, via 

advogado, para, prazo de 30 (trinta) dias, anexar aos autos o prévio 

requerimento adminsitrativo, sob pena de extinção do feito.

Proceda -se a atualização cadastral do autor.

Com a vinda ou decorrido o prazo, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13291 Nr: 1782-04.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha Maria Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Ronia Maria Barros Milhomem - 

OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando dos autos, observa-se que a parte autora não compareceu 

na presente solenidade em virtude da sua não intimação

Constata-se que houve substabelecimento (fl. 84) e o novo procurador 

não foi cadastrado.

Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 13h30min (horário oficial de MT).

Cadastre-se o novo advogado e intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE STEFANI VARGAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000611-43.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RAYANE STEFANI VARGAS 

DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

14h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MATOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000610-58.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ZENAIDE MATOS BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

14h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64172 Nr: 975-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Édio Brunetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Aquino Silva, Associação Vitoria, 

Doralice Luiz Gomes, Odair Rodrigues Faria, vulgo "Dairão", Manoel 

Rodrigues de Sousa, Jose Evangelista Ferreira Rabelo, Jalmi da Silva 

Bernardo, Jose Sodre Dias, Maria Elina Vieira da Silva, Luis Carlos de 

Sousa, Glauber Campos de Souza, Ricardo Ferreira Prasdo, Luzimar 

Honorato dos Santos, Jose Augusto Evangelista de Moura, Wanderson 

César Lima, Iamar Soares de Oliveira, vulgo "Nenen", Agaleno Macedo 

Costa, Marcos Antonio Rodrigues de Sousa, ERNIEL VENTURA DE 

SOUSA, Marcelo Pereira dos Santos, Francisca Lourane Feitosa Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64172 Nr: 975-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Édio Brunetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Aquino Silva, Associação Vitoria, 

Doralice Luiz Gomes, Odair Rodrigues Faria, vulgo "Dairão", Manoel 

Rodrigues de Sousa, Jose Evangelista Ferreira Rabelo, Jalmi da Silva 

Bernardo, Jose Sodre Dias, Maria Elina Vieira da Silva, Luis Carlos de 

Sousa, Glauber Campos de Souza, Ricardo Ferreira Prasdo, Luzimar 

Honorato dos Santos, Jose Augusto Evangelista de Moura, Wanderson 

César Lima, Iamar Soares de Oliveira, vulgo "Nenen", Agaleno Macedo 

Costa, Marcos Antonio Rodrigues de Sousa, ERNIEL VENTURA DE 

SOUSA, Marcelo Pereira dos Santos, Francisca Lourane Feitosa Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 (...)Analisando os autos e os documentos carreados com a petição, tenho 

que é caso de deferimento do pedido formulado, ante a manutenção dos 

requisitos da liminar possessória concedida anteriormente e renovada por 

este juízo. Para tanto, determino que se expeça, com urgência, novo 

mandado de reintegração de posse em desfavor de todos os eventuais 

ocupantes da área, nos termos da fundamentação da decisão em que foi 

acolhido o pleito liminar, devendo o Oficial de Justiça notificar os 

requeridos que dispõem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

desocupação voluntária do local.Consigne-se que decorrido este prazo, 

não havendo desocupação espontânea, o Oficial de Justiça está 

autorizado a realizar a desocupação forçada com o apoio policial, 

podendo arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas 

necessárias para possibilitar acesso à área litigiosa.Oficie-se a autoridade 

policial local requisitando reforço policial.Registro, também, que não se 

admitirá a destruição de benfeitorias erigidas no local da desocupação e, 

caso não haja a retirada voluntária dos objetos pelos desocupados, ficará 

a cargo da parte autora providenciar a remoção dos bens e guarda em 

local adequado.Assinalo, por fim, que, cumprido o mandado de 

reintegração de posse, deverá ser apresentado relatório circunstanciado 

sobre a execução da respectiva ordem.Na oportunidade, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de outubro de 2018, às 

12h00 (horário oficial de Mato Grosso).Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do § 4º, art. 455, do 

CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65509 Nr: 1516-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delo Andrade Corte, alcunha "Betão"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REDINÉLIA GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando a justificativa apresentada pelo Ilustre Defensor Público, 

redesigno a audiência para o dia 28 de setembro de 2018 às 17h00 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47985 Nr: 3764-77.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderiva Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11753 Nr: 411-05.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isamar Santana da Paixão Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Stieven

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:16030 

- B

 Impulsiono os autos a fim de informar o advogado da parte requerida que 

os autos já foram desarquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53962 Nr: 3357-37.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Meridiano - Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Multigmentos - Não Padronizado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Chybli Hadad Neto - 

OAB:MT 22.440, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cauê Tauan de Souza 

Yaegashi - OAB:357.590 / SP

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 3357-37.2014.811.0059 - Código: 53962

Polo Ativo: OSVALDO GOMES DOS SANTOS

Polo Passivo: BANCO MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTIGMENTOS - NÃO PADRONIZADO

Data e horário: terça-feira, 24 de julho de 2018, às 13h30min

PRESENTES

Conciliador: HAUNY RODRIGUES PEREIRA

OCORRÊNCIAS

Feito o pregão, constatou-se a presença das pessoas acima nominadas.

A parte autora informou, 3 (três) dias antes da presente solenidade, o seu 

desinteresse na autocomposição (f. 51).

 Deste modo, a conciliação restou prejudicada.

DELIBERAÇÕES

Aguarde-se em cartório a apresentação, pela parte requerida, de 

contestação, no prazo estipulado pelo artigo 335, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil.

Com a contestação, independentemente de intimação, a parte autora 

deverá apresentar impugnação à contestação, caso queira, no prazo 

legal.

Após, tornem os autos conclusos ao MM. Juiz para deliberações.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hauny Rodrigues Pereira, 

conciliador, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

HAUNY RODRIGUES PEREIRA

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90166 Nr: 9391-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TILS, ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do retorno da carta precatória juntada na referência 48.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85984 Nr: 6775-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Octavio Moraes Martins - 

OAB:43809/GO, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, afim de intimar a parte autora para que manifeste 

acerca do retorno da CP juntada na ref.: 66, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91305 Nr: 10006-13.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNPdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora para que manifeste 

acerca do retorno da Carta Precatória juntada na ref.: 34, dentro do prazo 

legal.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 042/2018/DF

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM.Juiz Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas Atribuições Legais, etc…

CONSIDERANDO a Portaria nº 031/2018/DF, que instaura pelo prazo de 30 

dias, compreendidos entre 02/07/2018 a 31/07/2018, para realização da 

Correição Ordinária na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, Cartório 

Distribuidor e Diretoria do Foro desta Comarca de Porto dos Gaúchos/MT;

CONSIDERANDO o item, 1.2.12.2 da CNGC, que permite a prorrogação dos 

prazos correicionais, devendo ser formalizada por Portaria do Juízo;

CONSIDERANDO ainda a realização de análise minuciosa em todos os 

autos correicionados, a fim de sanar inclusive, irregularidades;

R/E/S/O/L/V/E:

Art. 1º - PRORROGAR o período de correição por mais30 (trinta) dias, 

compreendidos entre os dias 01 a 30/08/2018, nos termos, orientações e 

condições estabelecidas na Portaria nº 031/2018/DF, de 21 de Junho de 

2018.

Art. 2º - Publique-se, Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça, ao Presidente da OAB, ao Representante 

do Ministério Público, bem como afixe-se uma cópia no átrio deste Fórum 

para conhecimento geral.

As Providências. Porto dos Gaúchos/MT, 31 de Julho de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41812 Nr: 1160-93.2018.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Gauna Bertoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Pereira Batista - 

OAB:24433-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo as partes da decisão de ref. 32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37150 Nr: 2155-43.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Certifico a INTIMAÇÃO Das partes, na pessoa dos advgados, acerca da 

expedição da carta precatória para a Comarca de Juara-MT, deprecando a 

INQUIRIÇÃO da testemunha Sebastião Antonio e Silva, para que possa 

acompanhar o cumprimento das diligências perante aquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36075 Nr: 1610-70.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Certifico que intimo o advogado no reeducando para se manifestar nos 

autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2441-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Certifico que intimo a defesa acerca do cálculo de ref.97 para manifestar 

nos autos, no prazo de 05 dias.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14356 Nr: 1022-21.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpia Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, verifica-se que a Sentença proferida às fls. 220/222v encontra-se 

destoada aos autos, não se coadunando com a pretensão inicial da 

autora, razão pela qual deve ser modificada. Dessa forma, ACOLHO os 

embargos de declaração, para corrigir a contradição apontada, anulando a 

Sentença de fls. 220/222v. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 30/07/2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14356 Nr: 1022-21.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpia Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de Aposentadoria Rural 

por Invalidez a autora OLÍMPIA NUNES DA SILVA, e em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso:CONDENO o requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de 

aposentadoria rural por invalidez a autora, no valor de 01 (um) salário 

mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, desde a data da 

citação, momento em que o requerido foi constituído em mora, haja vista a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente 

do trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento 

de referido comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a 

lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01.CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43229 Nr: 399-73.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braulina Rosa Glória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Dado início a execução de sentença, a Autarquia requerida apresentou 

exceção de pré-executividade arguindo excesso de execução. Alega que 

a exequente não considerou os valores pagos a título de benefício 

assistencial, compreendido entre 30/06/2009 à 31/08/2011. Além disso, o 

benefício de aposentadoria rural por idade passou a ser pago em 

01/09/2011. Desse modo, o valor devido a parte exequente seria de R$ 

952,32 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

 Em contínuo, seguiu-se manifestação do exequente concordando com o 

excesso de execução. Contudo, não apresentou cálculo atualizado da 

parcela(s) devida e nem o valor correspondente aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, o que inviabiliza a expedição de RPV.

 Com isso, intime-se a parte exequente para que apresente demonstrativo 

discriminado do valor atualizado da(s) parcela(s) atrasada(s), bem como 

dos honorários advocatícios sucumbenciais.

 Após, tornem conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132475 Nr: 2196-84.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora FÁTIMA DOS REIS, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento do 

benefício em sede administrativa. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício 

ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.. o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor 

da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40366 Nr: 986-32.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Antonio Buziquia e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita, por não vislumbrar que o autor é 

hipossuficiente na forma dos artigos 98 e 99 do CPC. Intime-se o 

requerente para o recolhimento das custas processuais, em 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial.A secretaria deverá observar os 

seguintes itens da CNGC:2.14.2.1 – Não havendo preparo no prazo de 30 

(trinta) dias, o fato será certificado pela secretaria, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor.2.14.2.2 – Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se int imar a parte para o f im de 

complementação.2.14.2.3 – O prazo a que alude o item 1 desta norma 

(2.14.2.1) será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita 

por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.Após, o 

recolhimento das custas, voltem-me conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41735 Nr: 2159-91.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial HF Comércio de Produtos Descartavel e de 

Limpeza LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte requerente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 

interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do 

artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.
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 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132474 Nr: 2195-02.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozendo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor ROZENDO RIBEIRO DA SILVA, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento do 

benefício em sede administrativa.Ainda, quanto às prestações vencidas 

desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de 

cálculo).ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por 

fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data 

desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133656 Nr: 538-88.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:GO/22652

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte requerente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 

interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do 

artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138717 Nr: 1691-25.2017.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thelma Sales Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Referência e Assitência Social de 

Novo Santo Antonio - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo, com fundamento na da 

Lei 12.016/2009, DENEGO a ordem pretendida, julgando IMPROCEDENTE o 

pedido de segurança contido na inicial. Expeça-se incontinenti o 

necessário para o cumprimento da presente sentença. Não obstante, a 

Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas 

corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição 

do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, 

nos seguintes termos: “Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 

além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” 

(grifei). Assim, deixo de emitir juízo condenatório quanto as custas e 

despesas processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação 

no que tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 

105, respectivamente, do STF e do STJ. Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134923 Nr: 1424-87.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço Ribeiro Cantuário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor JOSÉ LOURENÇO RIBEIRO CANTUÁRIO, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: 

CONDENO o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade ao autor, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data do requerimento do benefício em sede administrativa.Tendo em vista 

a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente 

do trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento 

de referido comando.ISENTA a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor 

da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO, PRAZO 60 DIAS, Processo: 

1434-87.2013.811.0098 Código: 53377, JOÃO CAMILO DO CARMO 

(Réu(s)), Cpf: 65100816104, Rg: 983883, Filiação: Ermínio Camilo do 

Carmo e Josefa do Nata do Carmo, data de nascimento: 16/11/1950, 

brasileiro(a), natural de Riacho dos Machados- MG, solteiro(a), serviços 

gerais, Endereço: Rua André Peres, Nº 2.410, Bairro: Centro, Cidade: 

GlóriaD'oeste-MT, CEP: 78293000, FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e nãosabido, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. .Sentença: Processo 

Criminal nº: 1434-87.2013.811.0098Código: 53377Autor: Ministério Público 
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doEstado de Mato GrossoRéu: João Camilo do Carmo.Vistos.Cuida-se de 

Ação Penal movida peloMinistério Público do Estado de Mato Grosso 

objetivando a condenação do acusado João Camilo doCarmo pela suposta 

prática dos crimes previstos nos art. 147 do Código Penal.Os fatos 

ocorreramem 20 de abril de 2007. A denúncia foi oferecida em 03/09/2007, 

e recebida em 20/09/2007.Osautos foram suspensos em 03 de abril de 

2009, visto que o acusado, citado por edital, nãoapresentou resposta à 

acusação, muitos menos contratou advogado, voltando a correr 

em03/04/2012.Instado a manifestar o Ministério Público pugnou pela a 

extinção da punibilidade pelaocorrência da prescrição punitiva estatal, 

tendo em vista que a denúncia foi recebida em 03/09/2010,os autos 

suspensos em 03/04/2009, voltando a correr em 03/04/2012, devendo-se 

aplicar Súmula415 do STJ, não havendo notícias de ocorrência, após esta 

data, de qualquer causa de interrupçãoda prescrição previstas no art. 117 

do CP.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o relato 

donecessário.Decido.Assiste razão a Defesa e o i. Promotor de Justiça.A 

conduta, em tese, caracterizacrimes previstos nos art. 147 do Código 

Penal, cuja pena máxima prevista é de 06 (seis) meses,prescrevendo em 

03 (três) anos conforme prevê o artigo 109, VI, do Código Penal.Tendo em 

vistaque a denúncia foi recebida 03/09/2010, os autos suspensos em 

03/04/2009, voltando a correr em03/04/2012, não havendo notícias de 

ocorrência, após esta data, de qualquer causa de interrupçãoda 

prescrição previstas no art. 117 do CP, transcorreram-se, então, mais de 

06 (seis) anos.Constato, assim, a incidência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal no presente caso.Isso posto, com fundamento nos artigos 

107, IV c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal, DECLAROEXTINTA A 

PUNIBILIDADE da acusada João Camilo do Carmo quanto ao fato sub 

judice, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com na pena 

em abstrato.Transitada em julgado,proceda-se às baixas devidas e 

anotações necessárias, arquivando-se os autos.P. R. I.Cumprase.Porto 

Esperidião/MT, 15 de julho de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de 

DireitoE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,ANTONIO 

MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 31 de julho de 

2018Fatima Adrielly Silva FreitasGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 25808 Nr: 173-97.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Luiz Alves, Mauro Rubens Alves, Katia Giorgia 

Lopes, Claudia Regina Roma, Cristiane Maria Alves, Maria Vilani Dourado 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Vieira, Marli Fernandes Vieira, 

Maria Vilani Dourado Alves, Marcinho de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Francielly Aparecida Storti Assunção - OAB:21240, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041, 

Mirian Correia da Costa - OAB:6361-MT, Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10636/MT, ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 21.789, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, 

Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B/MT, Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:14866

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono o processo promovendo a intimação das partes da 

decisão proferida no dia 06/12/2017, conforme a seguir transcrita: Código 

25808

Considerando-se que o perito nomeado às fls. 575/577, conquanto 

intimado, não apresentou manifestação, intime-se-lhe novamente, 

cientificando-o a respeito do encargo para o qual foi designado, fixando o 

prazo de 05 (cinco) dias para resposta e apresentação de proposta de 

honorários.

Decorrido o prazo sem manifestação, volvam-me conclusos para a 

designação de outro expert para o mister.

No que diz respeito ao pleito de intervenção de terceiros na modalidade de 

assistente litisconsorcial formulado por Marcinho de Souza Silva, defiro-o, 

posto que impugnado pela requerida Cristiane Maria Alves, haja vista que 

o terceiro interveniente, na condição de adquirente do imóvel que os 

autores alegam ter sido sonegado, possui interesse jurídico que os 

requeridos logrem êxito nesta contenda, já que o resultado do processo 

inexoravelmente o atingirá. Rememorando que o assistente receberá o 

processo no estado em que se encontra (art. 119, parágrafo único do 

Código de Processo Civil).

Por corolário, porquanto deferido o ingresso do terceiro interveniente, 

deverá este informar, de antemão, o valor pelo qual adquiriu a área 

supostamente sonegada e quanto ainda resta a pagar, colacionando aos 

autos cópia do contrato e dos comprovantes de pagamento, em 15 

(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião – MT, 6 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 1012-15.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO FLORES DOS SANTOS, Valdeir 

Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE Citação/Intimação

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1012-15.2013.811.0098

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): ADAUTO FLORES DOS SANTOS

Valdeir Fernandes de Souza

INTIMANDO: VALDEIR FERNANDES DE SOUZA (Réu(s)), Rg: 17090385, 

Filiação: Bejamina Oliveira Fonseca de Souza e Valmir Fernandes de 

Souza, data de nascimento: 04/10/1970, brasileiro(a), natural de Porto 

Esperidião-MT, solteiro(a), diarista, Telefone (65) 9 99000-0984, Endereço: 

Fazenda Rancho Fundo, Bairro: Comunidade

Postinho, Cidade: Porto Esperidião-MT.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, MAS 

TAMBEM, INTIMAR O RÉU, acima qualificado, para comparecer à audiência 

designada para o dia 22/11/2018, às 13h00min, para que lhe seja ofertada 

proposta de suspensão condicional do processo, a ser realizado no 

Fórum da Comarca de Porto Esperidião/MT.

RESUMO DA INICIAL: Os indiciados foram denunciados pelo suposto 

cometimento dos delitos previstos nos art. 329 e 331, ambos do Código 

Penal, vez que, no dia 12/05/2013, às 03h35min., em frente ao salão 

paroquial, resistiram a execução de ato legal, mediante violência a 

funcionário público, certo que, após e de imediato, o desacataram no 

exercício da função.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 52920 Vistos 

etc.Primeiramente, chamo o feito à ordem para determinar a citação por 

edital de Valdeir Fernandes de Souza, uma vez que encontra-se em local 

incerto e não sabido conforme certidão de fl. 38.Considerando que este 

magistrado, titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, 

hodiernamente, encontra-se também respondendo pelo Juizado Especial 

da mesma Comarca, por força de substituição legal, e ainda, respondendo 
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pelos feitos criminais desta comarca de Porto Esperidião, há a 

necessidade de readequação de pauta para fins de eficiência do serviço 

prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que redesigno a 

audiência outrora aprazada para o dia 22/11/2018, às 

13h00min.Intimem-se, atentando-se que o réu Adauto Flores dos Santos 

reside no endereço declinado à fl. 46, e que a intimação de Valdeir 

Fernandes de Souza deverá ser feita por edital.Ciência ao Ministério 

Público e à defesa.Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Robson Júnior Botelho 

Davantel, Analista Judiciário, digitei.

Porto Esperidião - MT, 30 de julho de 2018.

Fatima Adrielly Silva Freitas

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60773 Nr: 821-28.2017.811.0098

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda, Rodolfo Camilo 

da Silva Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lacerda Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues Ramos - 

OAB:17730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Olivâ de Santana - 

OAB:OAB/MT 13.109, WILLIAN CÉZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os presentes autos para intimar a parte da 

parte requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar comprovante de 

recolhimento do preparo de distribuição das cartas precatórias de 

intimação dos requerentes para RIO VERDE-GO E ARAPUTANGA-MT, 

conforme decisão de fls. 149,nos termos do item 6.16.7.6 da C.N.G.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60665 Nr: 749-41.2017.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Martins de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estanislau Leite de Brito, Natalino Martins de 

Brito, Otamil Martins de Brito, Marcos Martins de Brito, Nilson Martins de 

Brito, Vilson Martins de Brito, Juliane Martins de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 AUTOS Nº. 749-41.2017.811.0098.

CÓDIGO Nº. 60665.

Vistos.

Citem-se os herdeiros, intime-se o Ministério Público caso haja herdeiros 

incapazes e intime-se a Fazenda Pública (art. 626 do CPC).

Concluídas as citações, vista às partes, em cartório e pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações [art. 627, CPC].

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63687 Nr: 907-62.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO APOENA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NE MANUTENÇÕES ELETRO MECÂNICA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...É cediça, a autoridade conferida ao juiz em, prevendo maiores prejuízos 

a uma das partes, autorize a sua equiparação em Juízo até restar 

comprovada a legalidade do que tem sido trazido aos autos. Por outro 

lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado o 

perigo de irreversibilidade, pois que nos termos do art. 300, § 3º, do 

Código de Processo Civil, a tutela antecipada pode ser revogada a 

qualquer tempo caso surjam novos fatos que assim autorizem.Ademais, in 

casu, estarão os interesses do Requerido devidamente resguardados 

mediante a caução ofertada através de depósito judicial, razão pela qual, 

determino sua realização.Pelo exposto, DEFIRO antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional à parte autora, condicionado ao prévio depósito 

judicial, comprovado nos autos, no valor de R$ 27.132,07 (vinte e sete mil 

cento e trinta e dois reais e sete centavos), para o fim específico de 

determinar a suspensão da COBRANÇA e seus efeitos (mora), bem como 

o respectivo PROTESTO, referente ao débito estampado na Nota Fiscal 

374, emitida por NE MANUTENÇÕES ELETRO MECÂNICA –ME (Requerida), 

nos termos da documentação anexada à inicial, até nova decisão judicial 

ou o regular cumprimento do pactuado no instrumento CTSER 001607/2016 

quanto a apresentação dos documentos descritos na cláusula 5.3.Após 

devidamente comprovado nos autos, o depósito judicial determinado em 

epígrafe, expeça-se ofício dirigido ao Cartório de Protesto de Títulos de 

Sabará-MG, onde o referido débito fora protestado, suspendendo seus 

efeitos.Ratifico a decisão de fl. 35 quanto à citação e designação de 

audiência conciliatória.Intimem-se.Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 27 de 

julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59711 Nr: 132-81.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA BALTAZAR RIBEIRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 132-81.2017.811.0098

Código: 59711

Vistos.

Considerando que no dia 31/07/2018, esta magistrada estará de licença 

para tratamento de saúde, conforme requerimento junto à Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO PARA O DIA 

24 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14h00mi, a audiência outrora aprazada 

nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 26 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51518 Nr: 1025-48.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cangussu Prates, Mario Aparecido Leite 

Cangassú Prates, Joilson Dimas Leite Cangassú Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silveira Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joilson Dimas Leite Cangussu 

Prates - OAB:4698/MT, Mario Aparecido Leite Cangussu Prates - 

OAB:4652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Autos: 1025-48.2012.811.0098

Código: 51518

Vistos.
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Considerando que no dia 31/07/2018, esta magistrada estará de licença 

para tratamento de saúde, conforme requerimento junto à Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO PARA O DIA 

24 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14h30mi, a audiência outrora aprazada 

nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 26 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50410 Nr: 3729-9.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3729-9.2009.811.0011

Código: 50410

Vistos.

Considerando que no dia 31/07/2018, esta magistrada estará de licença 

para tratamento de saúde, conforme requerimento junto à Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO PARA O DIA 

24 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15h00mi, a audiência outrora aprazada 

nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 26 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Edital Citação

Processo: 1351-71.2013.811.0098 Código: 53295 Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s): CRISTIANO DOS SANTOS (Réu(s)), Filiação: Maria dos Santos, 

data de nascimento: 26/10/1981, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

Endereço: Pau-a-pique, Bairro: Vila Cardoso, Cidade: Porto Esperidião- MT. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua

intimação, quando necessário Resumo da Inicial: Consta dos autos do 

inquérito policial de 14/10/2013 que o acusado imbuído da vontade de 

matar utilizando de arma branca esfaqueou a vítima causando a sua morte 

, conforme faz prova do laudo de fls. 36/51, ante o exposto o Ministério 

Público ofereceu denuncia nas disposições do art.121, § 2º, inciso II do 

Código Penal. Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 53295 Vistos, etc.Ante o 

teor da cota ministerial de fl. 94, cite-se o denunciado CRISTIANO DOS 

SANTOS por edital para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Gestor 

Judicial a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

pelo prazo de 20 (vinte) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias.Cadastre-se a suspensão 

condicional do processo no sistema, para que este seja retirado da META 

2.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 06 de novembro de 2017.Jean Garcia 

de Freitas BezerraJuiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei. Porto 

Esperidião, 31 de julho de 2018

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIASProcesso: 44870.2012.811.0098 

Código: 50939 Vlr Causa: R$ 8.073,53, Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s):GERALDO DOMINGUES (Executados(as)), Cpf: 01346148872, 

brasileiro(a), Endereço: Rod. 265, Km 65, Bairro: Zona Rural, Cidade: Porto 

Esperidião-MT. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto

e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta dapetição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração doprazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomearbens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhoradostantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida.Data de Distribuição da Ação: 03/05/2012. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DEMATO GROSSO em face de GERALDO 

DOMINGUES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20125887/2012.Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/04/2012 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOSDébito Atualizado: R$ 8.073,53 Honorários Fixados: R$ 

0,00 Total para Pagamento: R$ 8.073,53Despacho/Decisão: 

DECISÃOProcesso nº : 448-70.2012 (cód. 50939).Vistos, etc.1.A 

vestibular preenche os requisitos do art. 6 da Lei 6.830/1980 (LEF), razão 

pela qual recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional 

deste juízo.2. Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida, devidamente acrescida com juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial, ou garantir a 

execução nos termos do art. 9º da LEF. Deverá a escrivania ficar atenta 

ao art. 7º, inciso I, c/c art. 8º da LEF, quando da concretização do ato aqui 

determinado.3. Não pago o débito e nem garantida a execução, o oficial de 

justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo desde logo a 

avaliação (art. 7º, II e V da LEF), devendo o valor constar no auto de 

penhora (art. 13, da citada lei) e caso o devedor não seja encontrado, ou 

esteja se ocultando, proceda conforme os termos do art. 7º, III, da LEF. 

Nas hipóteses de penhora e arresto, compete ao oficial de justiça 

atentar-se para o art. 10 e 11 da LEF, cabendo, ainda, seguir os ditames 

do art. 14 da Lei 6.830/1980.4. Garantido o Juízo, poderá o executado 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias contados do depósito, da 

juntada da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 

6.830/1980), cabendo à escrivania observar o que preconiza o art. 12 da 

Lei em voga.5. Para o caso de pronto pagamento no prazo do art. 8º da 

Lei de Execuções Fiscais, fixo os honorários em 10% sobre o valor da 

conta final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na 

forma do disposto no artigo 20, parágrafo terceiro, do Código de Processo 

Civil.6. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação.7. Intime-se. 

8. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 08/05/2012.Fernando da Fonsêca 

MeloJuiz Titular ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 

(trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, 

digitei.Porto Esperidião, 31 de julho de 2018 Fatima Adrielly Silva Freitas

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃOPRAZO 60 DIASProcesso: 1058-14.2007.811.0098 

Código: 1012 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTO DOS INOCENTES 

MIRANDA GARCIA (Réu(s)), Filiação: Manoel E. Pinto de Miranda e Ana 

Filomena Garcia., data de nascimento: 28/12/1960, Endereço: Fazenda 

Porto Esperidião, Cidade: Porto Esperidião-MT e EDGARD DA ROCHA 

CAVALCANTE (Réu(s)), Filiação: Temintocles da Rocha Cavalcante e 

Celina Alves Cavalcante, Endereço: Rua do Posto Telefonico, Bairro: 

Atualmente Foragido, Cidade: Porto Esperidião-MT, CEP: 78240000. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita. . Sentença: Ante o exposto, com fulcro no art. 107, 

inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS 

ACUSADOS SANTO DOS INOCENTES MIRANDA GARCIA e EDGARD DA 

ROCHA CAVALCANTE, já qualificados, em razão da ocorrência da 
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prescrição da pretensão punitiva estatal.Procedam-se as comunicações 

pertinentes, no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade, e retificações necessárias.Recolham-se 

eventuais mandados de prisão expedidos.P. R. I. C.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Porto Esperidião/MT, 27 de setembro de 2017.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei. Porto Esperidião, 31 

de julho de 2018 Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a)n 

Autorizado art. 1.686/CNGC

P r o c e s s o :  3 5 1 - 3 6 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 9 8  C ó d i g o :  5 2 2 2 3  J Ú L I O 

CÉSARSCARPAZZA(Denunciado(a)), Rg: 1783671-9, Filiação: Arnaldo 

Scarpazza e Rosalina

Ananias Pinheiro Scarpazza, data de nascimento: 16/12/1987, 

brasileiro(a), natural de Cruzeiro do Oeste-MT,solteiro(a), comerciante, 

Endereço: Avenida Brasil, N° 163, Bairro: Centro, Cidade: Porto 

Esperidião-MT. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. .Sentença: A considerar que da 

data do fato decorreu referido termo legal, sem qualquer causa de 

suspensão ou interrupção do lapso prescricional, com fulcro no art. 107, 

inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do requerido, 

já qualificado nos autos, pelos fatos apurados neste inquérito. 

Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.P. R. I. C.Com o trânsito em julgado,certifique-se e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo. Porto Esperidião/MT, 17 de outubro 

de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância,expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 

CORREIA, digitei. Porto Esperidião, 31 de julho de 2018 Fatima Adrielly Silva 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 18/2018/DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público 

a classificação definitiva dos candidatos aprovados por meio de análise 

de currículos apresentados no período de 28/5/2018 à 26/6/2018, para 

área de Psicologia, em conformidade com o Edital n. 12/2018/DF.

CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA - PSICOLOGIA

1. DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA

2. LARISSA BISPO GARCIA

3. LUCIANE MALQUE MIRHAN

4. MANOELA CATARINA PEREIRA SILVA

5. CESAR AUGUSTO PLETSCH

E, para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém no futuro 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado 

no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico-DJE.

Querência – MT, 30 de julho de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53470 Nr: 4458-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 17h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57016 Nr: 1231-09.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 17h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31891 Nr: 678-35.2013.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RADER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ, João 

Carvalho Diniz Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, Fabíola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, Edson Rocha - OAB:3669-A, Fabíola Collachiti Moreto 

- OAB:OAB/MT 9986-B, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Valdir Aparecido Ferreira - OAB:256.162/SP

 Vistos.

Considerando-se que o "parquet" se manifestou sucessivamente neste 

processo (fl. 176v; fl. 274v), abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação (art. 179, I e II, CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48774 Nr: 1945-03.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 16h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57034 Nr: 1241-53.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA FERNANDES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34940 Nr: 76-73.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIR JOSE WOLLMER, DAMIÃO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Fabíola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, Ketty 

Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido ministerial de REF. 124.

 Designo audiência de instrução para o dia 22 de janeiro de 2019, às 16h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31932 Nr: 718-17.2013.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE WAGNER HOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Daniel França Silva - OAB:17826-A/MT, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, JOSÉ ALBERTO COUTO 

MACIEL - OAB:DF/513

 Vistos.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente, de 

acordo com a conta bancária apresentada (fl. 275/v), devendo a 

SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando a parte 

executada para ciência, em observância ao disposto no Provimento n.º 

68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para EXTINÇÃO.

 Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32205 Nr: 991-93.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que são partes as pessoas 

acima identificadas, tendo havido pagamento do débito pela parte 

executada, o que impõe a extinção do processo em face da quitação da 

dívida.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.
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 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme se verifica da consulta do alvará eletrônico devidamente 

assinado, que deverá ser juntada aos autos.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios.

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50570 Nr: 2807-71.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA RODRIGUES MEDINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 16h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50567 Nr: 2805-04.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 16h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50443 Nr: 2692-50.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 15h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 1441-36.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Luiz Geiss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO AGUIAR, ALLIANZ SEGUROS 

S/A, JOSÉ ALVÍCIO BERTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799/MT, Gabriela Akemi Massuda - OAB:298.486/SP, Izabel 

Demondes Ocampos - OAB:7.394/MS, JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:3.284-B/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A/MT, Nelson Manoel 

Junior - OAB:5.454-B/MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12.333/MT

 Vistos.

Fls. 249/253: Considerando-se a pretensão da parte embargante (caráter 

infringente), manifestem-se os embargados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme preceitua o art. 1.023 do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos para análise dos embargos de declaração opostos pelas 

partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49570 Nr: 2316-64.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRENE GOMES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 887 de 1001



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 16h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60639 Nr: 2923-43.2018.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA SALVI BURNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Burnier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Incumbe à inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do 

juiz, transigir em juízo ou fora dele, bem como pagar dívidas do espólio, 

velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem.

Assim, não vejo óbice ao deferimento do pedido de REF. 12, mormente em 

face da anuência dos demais herdeiros.

Portanto, DEFIRO, devendo a inventariante prestar contas de sua gestão 

ao deixar o cargo ou sempre que for determinado.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32130 Nr: 918-24.2013.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Claudio Rocha da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152 -B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60776 Nr: 2966-77.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, Roberto Antunes Barros - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13752 Nr: 886-29.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

Intime-se o apelado (observando o envio dos autos) para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18070 Nr: 1259-55.2010.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DANUNCIAÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRED RAPIDO LTDA, NICOLA JUNIO 

PAULISTA, REINALDO ACÁCIO ALVES, ROGÉRIO LUCIO ALIANÇA 

AURORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir dos Santos 

Gonçalves - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a suspensão das atividades da Defensoria Pública local, 

nomeio a Dra. Fabíola Collachiti Moreto – OAB/MT – 9986/B para exercer o 

encargo em favor da parte autora nos autos de código 18227 e 18070.

Intime-se pessoalmente, advogada e beneficiário.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18227 Nr: 25-04.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DANUNCIAÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRED RAPIDO LTDA, NICOLA JUNIO 

PAULISTA, REINALDO ACÁCIO ALVES, ROGÉRIO LUCIO ALIANÇA 

AURORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir dos Santos 

Gonçalves - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a suspensão das atividades da Defensoria Pública local, 

nomeio a Dra. Fabíola Collachiti Moreto – OAB/MT – 9986/B para exercer o 

encargo em favor da parte autora nos autos de código 18227 e 18070.

Intime-se pessoalmente, advogada e beneficiário.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30433 Nr: 407-60.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JULCIMAR JOSE DALLARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida O. Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT, Giulio Alvarenga Reale - OAB:15484-A/MT

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pela parte autora, observada a gratuidade de justiça.

Os honorários advocatícios serão devidos nos termos do próprio acordo.

Expeça-se alvará judicial, nos termos da avença.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30765 Nr: 777-39.2012.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

Os honorários advocatícios serão devidos nos termos do próprio acordo.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30027 Nr: 933-61.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celi Terezinha Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento. Intime-se.

Nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, retornem os autos ao 

arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18355 Nr: 153-24.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado (COM ENVIO DOS AUTOS) para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12213 Nr: 734-15.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao E. TRF 1º Região.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12440 Nr: 949-88.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Lorrany Louisy Soares Goulart - 

OAB:39.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, acolho a 

Impugnação à Execução apresentada pelo INSS e JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Não há 

custas ou honorários advocatícios.Publique-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, com ou sem 

manifestação da parte exequente, tornem conclusos para deliberação.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13463 Nr: 603-06.2007.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:4247/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT, 

Cláudia Tassoti Krauss - OAB:74.746/MG

 Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos.

 Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11752 Nr: 319-32.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos de Carvalho Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO BERNARDES TEIXEIRA, JOSÉ 

MARCOLINI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Jacarandá Jovê - 
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OAB:4247/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT, 

Cláudia Tassoti Krauss - OAB:74.746/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035/SP, Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198

 Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos.

 Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11873 Nr: 427-61.2006.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035/SP, Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:4247/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT, 

Cláudia Tassoti Krauss - OAB:74.746/MG

 Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos.

 Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8708 Nr: 721-84.2004.811.0080

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR, Silvia Cristina Weyand 

Marcolini, BENILDO CARVALHO TELES, ILAILDES MEDEIROS BORGES 

TELES, CLÁUDIO AUGUSTO DINIZ, Rosana Ruscitti Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORICO NUNES BORGES, JOSÉ PAULO 

BERNARDES TEIXEIRA, GILBERTO LUIZ DE REZENDE, JOSÉ AYRES 

SOBRINHO, RUBENS AYRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2342°, Dilermando Vilela Oliveira Filho - OAB:4275/MT, Edmar 

Rodrigues de Souza Júnior - OAB:4325, FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B, Luis Felipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 7206-B

 Vistos.

Fls. 2.358/2.360: Intime-se a parte para esclarecer o requerimento 

efetuado: "prosseguimento ao feito, nos termos da condenação", 

especificando se pretende a liquidação (art. 509, CPC) ou cumprimento 

(art. 513, CPC) da sentença, bem como esclarecer qual capítulo do 

dispositivo da sentença pretende executar, levando-se em conta que há 

capítulo expresso condenando em pagamento de quantia ilíquida.

 Sem prejuízo, intimem-se as partes acerca do retorno dos autos.

 Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17821 Nr: 1010-07.2010.811.0080

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. Alves & Alves Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17820 Nr: 1009-22.2010.811.0080

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedimilton Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49183 Nr: 2166-83.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, LVSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE FAGUNDES MARQUES 

- OAB:17113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

A prisão civil do devedor de alimentos, diante de seu caráter excepcional, 

somente deve ser decretada nos casos de inadimplemento VOLUNTÁRIO 

e INESCUSÁVEL da obrigação, nos termos do artigo 5º, inciso LXVII, da 

Constituição Federal.

In casu, considerando-se a CONTROVÉRSIA acerca da possibilidade do 

executado em prestar os alimentos no quantum fixado por este juízo e sua 

prestação de forma parcial, bem como considerando que a parte devedora 

não se manteve inerte, se manifestando nos autos regularmente, inclusive 

foi DESIGNADA audiência de instrução e julgamento para o dia 15/08/2018, 

visando uma melhor análise e elucidação do caso, não se revela 

necessária, ao menos por ora, a decretação da prisão civil do alimentante, 

em consonância com o parecer ministerial de REF 60.

 Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36317 Nr: 713-24.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SATURNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Considerando-se que o acusado foi intimado pessoalmente do teor da 

sentença e manifestou desejo em recorrer, intime-se a defesa técnica do 

acusado para interposição de recurso.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54084 Nr: 36-86.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA DAL BOSCO BIONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Defiro o pedido da parte autora de realização de perícia médica. 1) 

NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família (Av. 

Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18008 Nr: 1197-15.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edma de Fátima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 17h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17944 Nr: 1133-05.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância expressa do INSS (REF. 20).

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS (valores de 

REF. 20).

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Ademais, deverá a secretaria observar o destacamento de eventuais 

honorários contratuais, caso requerido.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16243 Nr: 858-90.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Liedtke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13274 Nr: 381-38.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente em razão da 

concordância expressa do INSS (REF. 21).

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS (REF. 21).

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré - COM ENVIO DOS AUTOS - para ciência do 

referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do 

CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 13128 Nr: 218-58.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Pereira de Brito, Adolfo Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação como 

"custos legis".

 Após, tornem conclusos para prolação de sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60770 Nr: 2963-25.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33565 Nr: 787-15.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDARIS PEREIRA SOARES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se a tempestividade do pedido da parte autora à 

REF. 95.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60772 Nr: 2964-10.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANCIO DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 1461-54.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Coelho Aguiar, CASSIO JOSÉ 

SOUZA DE OLIVEIRA, Fuad Kairuz Junior, Antônio Gerardo de Oliveira 

Filho, Wanderson Morais de Souza, Bruno Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO - OAB:8406, Jean Carlos Marques da Silva - OAB: 

29.882, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono do réu da decisão 

judicial de ref. 33.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53058 Nr: 217-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES FERREIRA, Pedro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Pereira 

Gonzales - OAB:34.937 PR, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311/MT, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 OAB/MT, 

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - OAB:18969

 Impulsiono o feito para intimar o patrono do réu Pedro dos Santos da 

decisão judicial de ref. 192

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44155 Nr: 917-84.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Jose de Souza, Odilon José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Processo nº 917-84.2017.811.0052 – Código 44155

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 14) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.
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 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo do réu ODILON JOSÉ DE 

SOUZA, o Dr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MT n. 

21.786/O, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto 

no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 Ademais, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada quando do 

recebimento da denúncia (ref. 04), uma vez que pendente a intimação das 

partes para manifestarem quanto à destruição/doação dos armamentos 

apreendidos nestes autos.

Após, tornem os autos CONCLUSOS para providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34602 Nr: 1203-67.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 1203-67.2014.811.0052 – Código 34602.

Vistos, etc..

CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 36, uma vez que pendente 

a intimação das partes para manifestarem quanto à destruição/doação dos 

armamentos apreendidos nestes autos.

Após, tornem os autos CONCLUSOS para providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37375 Nr: 849-08.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Sardinha Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 849-08.2015.811.0052 – Código 37375.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 39), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 18, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, proceda-se conforme decidido à ref. 50.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41066 Nr: 1400-51.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivan Medeiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Silva Canuto - 

OAB:10454/RN

 Processo nº 1400-51.2016.811.0052 – Código 41066.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 27), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 16, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Após, VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto a instrução 

do presente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40701 Nr: 1205-66.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Oliveira Braga, Otoniel Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1205-66.2016.811.0052 – Código 40701.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 35), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 27, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Após, voltem os autos CONCLUSOS para eventual absolvição sumária ou 

designação de audiência de instrução e julgamento.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34579 Nr: 1183-76.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Andrade da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1183-76.2014.811.0052 – Código 34579.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 60), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 54, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, INTIME-SE o defensor dativo nomeado nestes autos para 

oferecimento da resposta à acusação, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

conforme preceituam os arts. 396 e 396-A do CPP, sob pena de 

destituição do múnus que lhe foi incumbido e nomeação de outro defensor 

dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39677 Nr: 659-11.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 659-11.2016.811.0052 – Código 39677.

Vistos, etc..

CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada quando do recebimento da 

denúncia (ref. 04), uma vez que pendente a intimação das partes para 

manifestarem quanto à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos.

Após, tornem os autos CONCLUSOS para providências e designação de 

audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39819 Nr: 742-27.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Andrade de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 742-27.2016.811.0052 – Código 39819.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 51), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 43, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, proceda-se conforme decidido à ref. 46.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37381 Nr: 855-15.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Polido Rodrigues, Andre Luiz Polido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 51/60 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35959 Nr: 378-89.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cirino Cavalcante Felipe, Dilson Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O

 Processo nº 378-89.2015.811.0052 – Código 35959.

Vistos, etc..

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao 

pedido de ref. 76.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37381 Nr: 855-15.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Polido Rodrigues, Andre Luiz Polido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 855-15.2015.811.0052 – Código 37381.É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Em detida análise, em que pese a apresentada a 

resposta a acusação pelo causídico Dr. André Paiva Coelho (ref. 27), 

assevero que o réu Adriano Polido Rodrigues, o qual o defensor dativo 

representaria caso o acusado fosse citado e se declarasse 

hipossuficiente, sequer foi encontrado para citação. Assim, REVOGO a 

nomeação do causídico Dr. André Paiva Coelho, lançada à ref. 08, CHAMO 

O FEITO À ORDEM e DETERMINO: 1 – CITE-SE o acusado Adriano Polido 

Rodrigues por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361 do CPP, considerando que já houve tentativa de citação (ref. 12), sem 

sucesso. 2 – CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada quando do 

recebimento da denúncia (ref. 08), uma vez que pendente a intimação das 

partes para manifestarem quanto à destruição/doação dos armamentos 

apreendidos nestes autos.3 – DESENTRANHE-SE a resposta à acusação 

de ref. 27, porque estranha à marcha processual constante no Código de 

Processo Penal e consequentemente, a este processo.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34961 Nr: 5-58.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcileno Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012/A

 Processo nº 5-58.2015.811.0052 – Código 34961.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 114), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 106, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Após, VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto a nova guia 

constate à ref. 111.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35965 Nr: 384-96.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 384-96.2015.811.0052 – Código 35965.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 35), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 15, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 
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ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, proceda-se conforme decidido à ref. 42.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35335 Nr: 149-32.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 149-32.2015.811.0052 – Código 35335.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 58), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 53, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Após, CONCLUSOS para prolatação da sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35394 Nr: 179-67.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Flamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Lobo Mendes Filho 

- OAB:10.791/MT

 Processo nº 179-67.2015.811.0052 – Código 35394.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 77), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 72, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Após, CONCLUSOS para prolatação da sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37494 Nr: 917-55.2015.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Jair de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 917-55.2015.811.0052 – Código 37494.

Vistos, etc..

Considerando que o Ministério Público já se manifestou sobre o armamento 

apreendido nestes autos (ref. 35), DETERMINO que seja intimada a defesa 

sobre o resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 46/52 e que 

se proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

Transcorrido “in albis” o prazo, com ou sem manifestação da defesa, 

CONCLUSOS para providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14434 Nr: 1097-13.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdS, WAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Tendo em vista a certidão de fl. 60, NOMEIO, como Defensor Dativo, o Dr. 

ANDRÉ CONCEIÇÃO PAIVA OAB/MT 22.398/O, para patrocinar os 

interesses da parte exequente na presente execução de alimentos, atento 

ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 

2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica 

integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados por ato realizado 

até o término da execução, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

 INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da exequente, e requerer o que entender de 

direito.

DÊ-SE VISTA ao Ministério Público.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14352 Nr: 1014-94.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Creusa Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 58-10.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wilson Simonal José de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30227 Nr: 59-29.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 
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Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32812 Nr: 1262-89.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Mercedes Rosa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14421 Nr: 1084-14.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita Domingas Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10556 Nr: 1092-93.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marli de Souza Carolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30216 Nr: 48-97.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11015 Nr: 346-94.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jair Salazar Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Neula de Fátima Miranda - OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44706 Nr: 1213-09.2017.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8890 Nr: 939-94.2007.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36569 Nr: 593-65.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moaci Barbosa Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca das correspondências devolvidas (referência 59 e 62).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8335 Nr: 410-75.2007.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisângela Silva Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36275 Nr: 502-72.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 502-72.2015.811.0052 – Código 36275.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 30), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 14, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ e o despacho de 

ref. 74, procedendo-se com as intimações necessárias para a audiência 

aprazada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37498 Nr: 920-10.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Uliana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O

 Processo nº 920-10.2015.811.0052 – Código 37498.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 41), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 23, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, proceda-se com as intimações para a solenidade aprazada, nos 

termos do despacho de ref. 99.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37507 Nr: 929-69.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidemitu Yokomizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 929-69.2015.811.0052 – Código 37507.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 35), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 29, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, proceda-se conforme decidido à ref. 21.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37506 Nr: 928-84.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 928-84.2015.811.0052 – Código 37506.

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 25), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 18, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, proceda-se conforme decidido à ref. 71.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5293 Nr: 572-75.2004.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Autos n. 572-75.2004.811.0052 (Código: 5293)

 Vistos etc.,

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de RONIELTON BENTO DA SILVA.

Ciente da Guia de Execução Penal juntada à ref. 03.

Determino ainda:

1- Certifique se a Guia de Execução Penal está de acordo com o artigo 

106 da Lei de Execução Penal.

2- Proceda-se o cálculo da pena, ausente eventual documento, desde já 

determino sua juntada.

3- Após, remeta os autos à Representante do Ministério Público, para 

ciência da guia, bem como para manifestação sobre o cálculo.

4- Intime-se a defesa para manifestar-se sobre o cálculo.

Após, à conclusão.

Cumpra expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40170 Nr: 877-39.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo da Silva Ferrari - 

OAB:21828

 Processo nº 877-39.2016.811.0052 – Código 40170

Vistos, etc..

Compulsando os autos, em que pese apresentação de memoriais finais à 

ref. 110, assevero que devido ao grande lapso temporal, o adolescente 

infrator J. V. G. A., nascido em abril de 2000, já atingiu a maioridade.

 Assim, abro VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30549 Nr: 397-03.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Salvador Zanol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 
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Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 2169-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdPP, JVdPPdV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RABdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31612 Nr: 70-24.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44705 Nr: 1212-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13695 Nr: 357-55.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luzia Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32673 Nr: 1132-02.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geralda de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30391 Nr: 232-53.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, MVdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT - 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT - 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42960 Nr: 330-62.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Rosa Alves, Wagleyson Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51518 Nr: 906-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Autos n. 906-21.2018.811.0052 (Código: 51518)

 Vistos etc.,

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de LUIZ CARLOS SANTOS, 

condenado, nesta Comarca, à pena de 06 (seis) anos, 7 (sete) meses e 

10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do 

crime descrito no art. 155, § 1º c/c § 4º, incisos I, II, e IV, todos do Código 

Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante do certificado pelo oficial de justiça (ref. 14), NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 

22398/O, para que atue como advogado nesta execução, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução 

n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

1- INTIME-SE o acusado da nomeação;

2- VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO e à defesa para que se manifestem 

acerca do cálculo da pena e eventuais benefícios;

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42960 Nr: 330-62.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Rosa Alves, Wagleyson Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 330-62.2017.811.0052 – Código 42960

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 03 de ABRIL DE 2018, 

que se realizará às 16H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos 

termos da última decisão exarada.

 Ademais, compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, 

estava patrocinando os interesses dos réus, porém, no dia 01.09.2017, 

houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Pois bem. Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por 

defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal dos acusados para 

constituirem advogado, ou, em não tendo condições, manifestarem seu 

desejo de serem patrocinados por defensor dativo, devendo o Sr. Meirinho 

certificar.

 Declarando os réus não terem condições financeiras para constituir 

causídico, NOMEIO, desde já, como defensor dativo o Dr. ADAILTON DA 

SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da CF/88.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer. INTIME-SE o douto causídico com 

URGÊNCIA para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses dos réus.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53451 Nr: 2043-38.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Silva de 

Lima - OAB:MT - 19919

 Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, consoante 

os mandamentos do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inc. III e do art. 321 e 

art. 325, inc. I, todos do CPP, e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA 

mediante o pagamento de fiança, a JAMIL JOSÉ DA SILVA, já qualificado 

nos autos, desde que por outro motivo não se encontre preso. 

ESTABELEÇO como medidas cautelares diversas da prisão, a seguir 

descritas:A.PAGAMENTO do valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 

reais) a título de fiança. B.COMPARECIMENTO mensal em juízo, pelo prazo 

de 01 (um) ano, para informar e justificar as suas atividades;C.PROIBIÇÃO 

de ausentar-se da Comarca, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, 

durante o trâmite do processo;D.PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a 

bares,  casas noturnas,  prost íbulos e estabelec imentos 

congêneres;Nesses termos, comprovado o recolhimento da fiança 

arbitrada, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

flagranteado JAMIL JOSÉ DA SILVA, o colocando em liberdade se por 

outro motivo não estiver preso e o ADVERTINDO de que o descumprimento 

das cautelares impostas, poderá acarretar em sua prisão preventiva. 

Comunique-se à Administração da Unidade Prisional, à Delegacia de Polícia 

desta Comarca e os Núcleos da Polícia Militar, dando ciência desta 

decisão. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário COM URGÊNCIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50192 Nr: 350-19.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aéslia Guedes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Brandolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Ilmo. Sr. Dr. JOHANNES MIRANDA MEIRA, 

OAB/MT 23.309-MT, foi nomeado para patrocinar os interesses e defesa 

da parte requerente, sendo arbitrado honorários advocatícios no importe 

de 02 URHs, ou seja R$ 1.793,02 (mil, setecentos e noventa e três reais e 

dois centavos), com expedição imediata de certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32233 Nr: 690-36.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Jesus Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14267 Nr: 929-11.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Donizete dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11623 Nr: 920-20.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ermelindo Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8454 Nr: 539-80.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nadir Maria Vieira, Cleidiomar Vieira Ferreira, Lucimero 

Vieira de Souza, Santa Vieira Ferreira, Maria Lúcia Vieira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará de 
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Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 556 Nr: 14-16.1998.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Setal Serviços

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amando de Oliveira Campos, Márcia Regina 

Maciel Soukef Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdio Palma Dias - 

OAB:MT-3523-A, Itamar Batista dos Santos - OAB:5987/MT

 Por todo exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, consoante o disposto no art. 25 da Lei nº 

8.906/94.CONDENO a parte exequente ao pagamento das 

custas/despesas processuais.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Rio Branco/MT, 30 de julho 

de 2018. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9713 Nr: 504-86.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ezequiel Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará 

para Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12934 Nr: 775-27.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará 

para Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30927 Nr: 781-63.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Martins de Oliveira, Instituto Nacional do Seguro 

Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da expedição de Alvará 

para Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12888 Nr: 729-38.2010.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Reis Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a defesa, para que se manifeste quanto à Prescrição 

da Pretensão Punitiva Estatal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1391 Nr: 258-08.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bianca Carla Calassara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, Izonildes Pio da Silva - OAB:6486A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Maltz Scheir - 

OAB:8848/MT

 Código: 1391

Vistos etc.,

Considerando que até o presente momento não houve informação sobre o 

descumprimento do acordo realizado entre as partes (fl. 554), bem como a 

manifestação do Ministério Público pugnando pela extinção do feito, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, III, do Código de Processo Civil.

ARQUIVE-SE os autos com as cautelas necessárias de praxe.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS

Rio Branco/MT, 30 de julho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 836 Nr: 263-30.1999.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Mota Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DIVINO ALVES, Dalva Cordeiro 

Batista, TEREZINHA ALVES CASTANHEIRA, KENY ALVES DE OLIVEIRA, 

JOAQUIM DIVINO ALVES JUNIOR, Hilton Bahiense da Fonseca, Maria 

Madalena Carvalho da Silva, SEBASTIÃO CARVALHO, CLEIDE 

APARECIDA CARVALHO DE MORAES, CLÁUDIO CARVALHO, GISELMIA 

ALVES GOUVEIA E RESENDE, Maria de Fátima Mota Oliveira, MARIA DAS 

DORES ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Monise Fontes Barreto - OAB:7882/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

se manifestar nos autos, no prazo legal, retirando a Carta de Adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6022 Nr: 345-51.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni do Carmo Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana dde Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:MT - 3833

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo impreterível 

de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 12254 Nr: 90-20.2010.811.0052

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Pereira Vieira, Leonardo Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astur Viagens e Turismo LTDA, Hotéis Othon - 

Aeroporto Othon Travel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Luiz Larica Gazzola - 

OAB:OAB/RJ 100.816

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial e extingo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, para condenar as partes requeridas a restituir, solidariamente, o 

valor pago pelos autores no montante do R$ 150,00 (cento e cinquenta mil 

reais), devidamente atualizado com juros legais 1% ao mês, desde a 

citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título 

dano moral, incidindo sobre esse valor juros legais desde o arbitramento 

(Súm. 362/STJ).Sem custas e condenação em honorários advocatícios, 

em conformidade com os artigos 54 c/c 55 da Lei 9.099/95.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.CÀS 

PROVIDÊNCIAS. Rio Branco/MT, 30 de julho de 2018. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24407 Nr: 1575-52.2009.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Félix de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - 

OAB:21.412/O, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar sobre o laudo pericial 

juntado aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52769 Nr: 2092-52.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A. Comércio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:OAB/MT 11.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de fls. 65/70, é tempestivo. Nos termos do 

Provimento 556/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o autor, para querendo apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28512 Nr: 1391-28.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Patrocinio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de OLiveira - 

OAB:4032/MT, GiselePriscila da Silva - OAB:OAB/MT 13.423-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que citado (fls. 91/92)o requerido deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27488 Nr: 1897-38.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralicia Machado de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 195/208, é tempestiva. Nos termos do 

Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17463 Nr: 519-86.2006.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Agostinho de Andrade -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. Ag. de Jangada- MT, 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, Daniela Cristina Vaz Patini - OAB:11660, Edyen 

Valente Calepis - OAB:8767/MS, Fabio Souza Ponce - OAB:9202/MT, 

Glauco de Góes Guitti - OAB:10.320-B, Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, João Celestino Batista Neto - OAB:11367, Mariel 

Marques de Oliveira - OAB:OAB/MT-6040, Mauro Paulo Galera Mari 

- OAB:OAB/MT 3.056, Renata Almeida de Souza - OAB:9.254, Renata 

Almeida de Souza Jeronimo - OAB:9.246, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:OAB/MT-8184-A, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9259, Saionara Mari - OAB:OAB-5225, Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7102-A, Vania dos Santos - OAB:11332/MT, 

Viviane Califani Merino Lapinski - OAB:6373/MT

 Nos termos da legiuslação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsono estes autos e intimo o advogado da parte requerida a fornecer 

os dados bancarios, com cpf ou cngc para liberação dos valores 

depositados as 289, conforme já determinado na decisão de fls. 347 

versos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 3688 Nr: 363-11.2000.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseneia Laura da Guia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguelito Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignácio Arias - OAB:3.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o requerido sobre o desarquivamento dos autos, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28128 Nr: 1012-87.2011.811.0032
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaís Rogério dos Santos Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE BAFFA CLAVERO - 

OAB:22972/O

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apurar, em tese, a 

suposta prática do crime de Ameaça, previsto no artigo 147, do Código 

Penal, ocorrido, em 11/03/2011, praticado em tese por Itais Rogerio dos 

Santos Dias.

 É o relato. Fundamento.

 Decido.

 Analisando os autos, verifica-se que o delito foi praticado no mês de 

março de 2011, foi recebida a denuncia na data de 04 de setembro de 

2013 como consta em fls. 51, e não há causa interruptiva ou suspensiva 

do prazo prescricional.

Ademais, verifica-se que já se passaram mais de 06 (seis) anos do 

acontecimento dos fatos, e mais de 04 (quatro) do recebimento da 

denuncia sendo que o art. 109, inciso VI, do Código Penal, preceitua que a 

prescrição ocorrerá em 03 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 01 

(um) ano.

Portanto é mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, 

tendo em vista o decurso do lapso temporal supracitado.

DISPOSITIVO:

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE de Itais Rogerio dos Santos Dias, com fulcro no art. 107, 

inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV ambos do Código Penal para reconhecer 

o implemento da prescrição da pretensão punitiva.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51390 Nr: 1487-09.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edcarlos Martins Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDCARLOS MARTINS SOARES, Cpf: 

73572837987, Rg: 2626904-0, Filiação: Almira Martins Soares e Carlos 

Soares Gonçalves, data de nascimento: 09/04/1970, brasileiro(a), natural 

de Juazeiro-BA, solteiro(a), mecanico. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no de lnquerito Policial, que no dia 06 de maio de 

2012, por volta das 19h20 min, sito Rodovia Distrito de Bauxi MT 246, 

Distrito Bauxi, no município de Rosário Oeste/lMT, o denunciado 

EDCARLOS MARTINS SOARES, conduziu veiculo automotor, tipo 

motocíc1eta, marca Honda/CB 300R, placa ATK-0.~88,cor vermelho. 

Ano/Mod 2010/2011, com a capacidade psicomotora alterado em razão de 

influência de álcool, bem como, dirigiu veículo automotor sem a devida 

permissão para dirigir ou habilitação. Apurou-se que, na data e dia 

supramencionados, a guarnição da polícia militar, fora informado que, na 

MT 246, sentido Bauxi, havia umana pessoa que aparentava estar 

embriagado, pois a todo momento este vinha saindo fora da pista. Ato 

continuo, a 'guarnição de Polícia deslocou-se imediatamente ao local do '. 

fato, e ao realizar a respectiva abordagem, constataram que o denunciado 

EDCARLOS MARTINS SOARES, conduzia veículo automotor, sem 

permissão para habilitação e com capacidade psicomotora aiterado em 

razao de influência de "alcool!. o mesmo apresentava sinais que indicaram 

na forma disciplinada pelo CONTRAN, qual seja: forte odor de álcool no 

hálito. Acrescente-se, pois, que o denunciado EDCARLOS MARTIINS 

SOARES durante o interrogatório perante a autoridade policial, confessou 

ter ingerido mais de 3(três) ou.( (quatro) latinhas de cerveja, conforme 

termo de dedaraçõe. fi .04. Em face do exposto, vem o Ministério Público, 

por seu agente signatário, denunciar EDCARLOS MARTINS SOARES, 

como incurso no art. 306 c/c S 10, inciso I, do mesmo dispositivo, da Lei 

nO.9.503/97. razão pela qual se requer seja recebida a presente denúncia 

e instaurado () devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o 

denunciado para responder à acusaçào por escrito, designando-se em 

seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas 

abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais atos do processo até final 

julgamento.

Despacho: Vistos em correição.Visando sanar o erro material constante 

da decisão de ref. 12, promovo, de ofício, a retificação do decisum no 

ponto em que constou o nome de Paulo Cezar Lima de Almeida, para fim 

de, em seu lugar, fazer consta o nome correto do réu Edcarlos Martins 

Soares.Promovida a retificação do erro materila em comento, DETERMINO 

o cumprimento das determinações contidas na decisão de ref. 

12.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 27 de julho de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52510 Nr: 670-08.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Clóvis da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o réu, para manifestar sobre os calculos juntados 

autos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28611 Nr: 1489-13.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazira Julieta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, sobre o desarquivamento dos autos, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51583 Nr: 1738-27.2012.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Domingues Zequini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivoni Carneiro de Moraes, Dircea Carolina Bozz 

de Moraes, Intermat-Instituto de Terras de Mato Grosso, Agropecuária 

Cuiabá Bonito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LÚCIA COUTINHO 

BARBOSA BERTOLINI - OAB:11.079 OAB/MT, ELDER COSTA 
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JACARANDÁ - OAB:12.597 OAB/MT, Everton José Pacheco Sampaio 

- OAB:5776, GLÁUCIO ANTONIO DE LIMA - OAB:11.992 OAB/MT, IZA 

KAROL GOMES ALMEIDA - OAB:11.315-A OAB/MT, LUIZ CARLOS 

FANAIA DE ALMEIDA - OAB:13.320 OAB/MT, LUIZ GILBERTO 

CASTELO ALVES - OAB:15.450 OAB/MT, MARIANA MENDES 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:11.756 OAB/MT, Procuradoria Geral do 

Estado de MT - PGE (JUDICIAL) - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão de fls. 378, REDESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de Setembro de 2018, às 13h30min, 

devendo proceder às intimações das partes, Requerente e Requeridos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25071 Nr: 61-30.2010.811.0032

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Reni Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de fls. 84 ou requerer o que entender 

ser de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76403 Nr: 3202-13.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAS JEFFERSON PEREIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:18052/O

 Vistos em correição.

Oferecida, pela representante do Ministério Público, a Suspensão 

Condicional do processo, por dois anos, nos termos do art. 89 da Lei 

9.099, foi à proposta aceita pelo acusado, o qual adoto como fundamento 

para decidir e com fundamento no artigo 89 §§ 1º e 2º, da Lei 9.099/95, 

suspendo o andamento do processo, impondo ao denunciado um período 

de prova de 02 (dois) anos mediante as seguintes condições:

a) Que durante o prazo de suspensão não se ausentar por mais de 30 

(trinta) dias, da Comarca em que reside sem comunicação ao Juízo;

b) Que compareça bimestralmente, em Juízo, durante todo o prazo de 

suspensão, para informar e justificar suas atividades sendo que o primeiro 

comparecimento se dará a partir do dia 25/09/2018.

 c) A proibição de frequentar “botecos”, casas de Show e de jogos 

(aposta ilegal), bem como Inferninhos;

d) Não cometer novos Crimes e Contravenções;

 e) Não se dar ao consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer outra droga.

f) Doação da fiança recolhida na fase inquisitiva, para a conta única, 

vinculadas às entidades beneficentes cadastradas neste juízo.

 Feita a advertência das consequências do descumprimento, o MM. Juiz 

indagou ao acusado se aceitava e prometia cumprir as condições 

impostas. Afirmou que concorda com todas as condições da presente 

proposta de suspensão condicional do processo. Os autos devem 

aguardar, em Cartório, até o cumprimento das condições impostas na 

presente Suspensão Condicional do processo, e, em caso de 

descumprimento de qualquer delas, voltem os autos imediatamente 

conclusos, para decisão.

 Determino por fim, a vinculação da fiança prestada nos autos das 

entidades beneficentes.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83106 Nr: 2442-30.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Primo Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve recolhimento 

das custas judiciais, razão pela qual determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sanando a omissão 

indicada, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83255 Nr: 2536-75.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do pagamento, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a obrigação, ficará isento 

de custas (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83246 Nr: 2532-38.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Leandro Ruzin, KARINA FERNANDES 

BATISTA RUZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 
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mesmo codex, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do pagamento, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a obrigação, ficará isento 

de custas (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83098 Nr: 2437-08.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manufaturação de Produtos Para Alimentação Animal 

Premix Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrósio Monteiro Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI DE AZEVEDO MARQUES - 

OAB:328344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias emende a 

petição inicial trazendo a colação comprovante de recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82452 Nr: 2057-82.2018.811.0032

 AÇÃO: Embargos Parciais à Ação Monitória->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonilha Miguelina da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a oposição de embargos à ação monitória se dá nos 

próprios autos, conforme determina o art. 702, caput, do Código de 

Processo Civil, determino o cancelamento da presente dstribuição, 

transladado-se as peças aqui insertas ao processo principal, onde deverá 

ser processado.

Initme-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82360 Nr: 2005-86.2018.811.0032

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVANA LIBER DE OLIVEIRA, DILMARA LIBER DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PINTO DE MAGALHÃES, JAQUELINE 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747, NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista de tudo que dos autos consta, e considerando os fundamentos 

expostos na manifestação retro, DEFIRO o pedido de parcelamento nos 

moldes em que requerido, devendo a parte ser intimada para iniciar o seu 

pagamento até o 5º dia útil após a intimação desta decisão, mesma data 

em que se vencerão as parcelas subsequentes.

O inadimplemento injustificado das parcelas acarretará revogação do 

benefício e cancelamento da distribuição.

Com o pagamento da primeira parcela, venham-me os autos conclusos 

para apreciação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82731 Nr: 2208-48.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Modesto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUINO MANOEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a parte autora denota sinais de riqueza, dentre os quais 

se pode citar a propriedade rural em testilha, além da contratação de 

advogado particular com remuneração razoável, conforme faz prova o 

contrato de honorários anexado aos autos, concluo não ser hipótese de 

concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual determino a intimação 

da parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 

de recolher as custas e taxas judiciais, sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 2940-63.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCRIDES COLMON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 21 de Agosto de 2018, designo nova assentada para o dia 18 de 

Setembro de 2018 às 15h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82865 Nr: 2288-12.2018.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DILSON DE ALMEIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Valentino Carmo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MOREIRA MACIEL - 

OAB:15392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que os Embargos possuem natureza de ação, devem estar 

preenchidos todos requisitos do art. 319, do CPC, dentre os quase se 

inclui a necessidade de indicar "os nomes, os prenomes, o estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu, e ainda, 

o valor atribuído causa, pontos estes em que se omitiu a parte autora, 

devendo, portanto, ser instada a sanar tais vícios no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 2940-63.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCRIDES COLMON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos om a finalidade deintimar a parte autora da decisão com 

audiência : Vistos em correição.Considerando a necessidade de 

redesignação da solenidade outrora aprazada, notadamente em virtude do 

Tribunal do Júri que se realizará na data de 21 de Agosto de 2018, 

designo nova assentada para o dia 18 de Setembro de 2018 às 

15h30min.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-21.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000010-21.2018.8.11.0032. REQUERENTE: CLEITON FERREIRA 

LOUZADA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então 

a sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 
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Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-29.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000003-29.2018.8.11.0032. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-19.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO EVANGELISTA MENDES (REQUERIDO)

THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

8010022-19.2011.8.11.0032. REQUERENTE: JOSE GEOVALDO SILVA 

REQUERIDO: THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA, ORLANDO EVANGELISTA 

MENDES Vistos. Analisando detidamente os autos verifico que assiste 

razão à parte exequente, porquanto restara certificado no id. 6693451, 

que transcorrera o prazo legal para o pagaento voluntário do débito, 

devendo, protanto, incidir a multa de 10% (dez) por cento prevista no art. 

523 do CPC. Assim, intime-se o executado para no prazo de 10 (Dez) dias 

depositar o valor remanescente sob pena de penhora. Initme-se. 

Cumpra-se. ROSÁRIO OESTE, 9 de julho de 2018. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000564-87.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KENDALLY KAROLYNE DE ROMA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, a fim de 

que apresente o atual endereço da requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-60.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARIA BATISTA GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000139-60.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JURACY MARIA BATISTA 

GUSMAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355 do 

Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, 

por não haver necessidade de dilação probatória. As partes efetuaram 

composição amigável, conforme consta nos autos id. 9162492. Ante o 

exposto, opino pela homologação do acordo firmado pelas partes para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, pela extinção do feito com 

resolução do mérito. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. 

Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ROSEMILIA LIMA GUEDES 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-93.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adílio Henrique da Costa OAB - DF26651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO 

DE ROSARIO OESTE - SINTSPROEST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010256-93.2014.8.11.0032 REQUERENTE: JOAO BATISTA DOS ANJOS 

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO 

DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - SINTSPROEST Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos 

termos do art. 355 do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. As 

partes efetuaram composição amigável, conforme consta nos autos id. 

1374111. Ante o exposto, opino pela homologação do acordo firmado 

pelas partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos e, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, pela extinção 

do feito com resolução do mérito. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações 

de praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ROSEMILIA LIMA GUEDES 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-54.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adílio Henrique da Costa OAB - DF26651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO 

DE ROSARIO OESTE - SINTSPROEST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARIANE SILVA MARTINS OAB - MT14966/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010235-54.2013.8.11.0032 REQUERENTE: JOAO BATISTA DOS ANJOS 

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO 

DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - SINTSPROEST Vistos, etc. Chamo o 

feito à ordem. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho 

que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 

No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata de 

reprodução que consta em outra ação ajuizada, Processo nº 

8010256-93.2014.811.0032. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos 

elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. 

Compulsando os autos nº 8010256-93.2014.811.0032, observa-se que as 

partes fizeram composição amigável para por fim a lide conforme id. 

1374111. A teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Novo Código de 

Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, NCPC), que o juiz conhecerá 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida 

a sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois 

se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica 

da litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. 

ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 
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Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-32.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000503-32.2017.8.11.0032 REQUERENTE: BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos os documentos da parte reclamante, o contrato, 

faturas etc, que indicam verossímil as alegações. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto 

posto, opino pela improcedência dos pedidos contidos na inicial, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-95.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000460-95.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MARINA LUCIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então a 

sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 
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INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000290-26.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000290-26.2017.8.11.0032 REQUERENTE: TANIA MARIA RODRIGUES DO 

PRADO REQUERIDO: BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E 

SERVICOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, 

proposta pela reclamante em desfavor da reclamada BANCO 

BONSUCESSO S/A, sob o fundamento de desconto indevido em conta 

corrente oriundo de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No 

entanto, a reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos documentos que comprovem os débitos da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela parte 

reclamante. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino pela 

improcedência do pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-58.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000456-58.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDEVALDO LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 
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ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A 

reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-30.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO JORGE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000432-30.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JOAO PAULO JORGE SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, insuficiente 

para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada apresentou nos 

autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., 

onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se 

comparadas à assinatura na procuração e documentos da parte 

reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto posto, opino pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-43.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000457-43.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDEVALDO LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 
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artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A 

reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-37.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000535-37.2017.8.11.0032 REQUERENTE: BENEDITO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, 

insuficiente para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, etc., onde se verifica visivelmente a semelhança nas 

assinaturas se comparadas à assinatura na procuração e documentos da 

parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, opino pela improcedência dos pedidos contidos na 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-89.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000441-89.2017.8.11.0032 REQUERENTE: DAYANE OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-45.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DOS SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000431-45.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ARIANE DOS SANTOS 

CORREA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, insuficiente 

para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada apresentou nos 

autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., 

onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se 

comparadas à assinatura na procuração e documentos da parte 

reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto posto, opino pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-43.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000554-43.2017.8.11.0032. REQUERENTE: PAULO FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 912 de 1001



deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte autora afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro 

de restrição ao crédito, ressaltando que a ilegalidade da cobrança. É certo 

que a parte autora não demonstrou por meio de documento a alegada 

cobrança indevida, ou seja, não há nos autos nenhum extrato Serasa/SPC 

demonstrando que o nome da parte autora foi negativado. Não sem 

propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, 

não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir, restando 

claro que a parte autora poderia facilmente obter o extrato contendo a 

negativação. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. 

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-26.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000484-26.2017.8.11.0032. REQUERENTE: EDIVAN CONSTANTINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, 

insuficiente para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, etc., onde se verifica visivelmente a semelhança nas 

assinaturas se comparadas à assinatura na procuração e documentos da 

parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, opino pela improcedência dos pedidos contidos na 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-63.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000391-63.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JURACY RODRIGUES DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO proposta pela reclamante em desfavor da reclamada BANCO 

PAN S/A., sob o fundamento de ato ilícito praticado pela reclamada. Em 
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análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Alega a parte autora que recebe descontos 

provenientes de empréstimos consignados e de cartão de crédito 

consignado, o qual desconhece e afirma não ter recebido nenhum cartão. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, etc., onde se verifica visivelmente a semelhança nas 

assinaturas se comparadas à assinatura na procuração e documentos da 

parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança e descontos em 

folha. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência 

dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-19.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000241-19.2016.8.11.0032. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais, em que alega a Reclamante que houve cobrança indevida 

de taxa denominada “tarifa de anuidade diferenciada” em seu cartão de 

crédito. Por entender que se trata de cobrança abusiva requer a 

indenização por danos morais. Em contestação, alega o Reclamado que as 

taxas são legais, e que a Reclamante que escolheu o banco, assinou o 

contrato sabendo da existência das taxas, anuindo as cláusulas que 

dispõem e formalizam a cobrança das tarifas. Ainda, a parte ré trouxe 

documento assinado, no qual o autor solicita abertura de conta corrente, 

porém, não demonstra que houve gastos na função crédito, o que 

justificaria a cobrança. Assim, não há como afirmar que tenha havido 

animo em contratar a função crédito. Portanto, a cobrança do débito no 

valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) referente ao cartão de crédito 

não solicitado e não utilizado, deve ser declarada indevida, e já que tal 

função foi liberada unilateralmente, deve ser desabilitada a função crédito 

da conta em discussão. Portanto, o objeto da presente lide se resume em 

indenização por dano moral, pelas supostas cobranças indevidas, mas 

mesmo se forem indevidas, não geram dano moral, caracterizando sim o 

mero aborrecimento do cotidiano, caso contrário banalizaria o fim a que se 

destina esta indenização. Neste sentido: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TAXAS, TARIFAS BANCÁRIAS E 

SERVIÇOS. CUSTOS OPERACIONAIS. DEVER DO BANCO E NÃO DO 

CONSUMIDOR ATIVIDADE INERENTE A PRÓPRIA ATIVIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. 

Impossibilidade de que sejam acobertadas irregularidades e abusividades. 

Utilização de uma interpretação que estabeleça uma posição equânime 

entre os contratantes. Aplicação das normas contidas no código de 

defesa do consumidor. Abusividade. Cláusula nula. Devolução devida nos 

termos fixados. Precedentes desta tr. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. Os custos administrativos do financiamento 

bancário, como taxa de abertura de crédito, taxa de cadastro, de emissão 

do boleto ou carnê, bem como serviço de terceiros, registro de contrato, 

avaliação do bem, seguro proteção e outros, não podem ser transferidos 

ao consumidor, posto que são custos inerentes à própria atividade da 

instituição financeira, e não guardam propriamente relação com a outorga 

do crédito. Existindo pagamento a maior, a jurisprudência do STJ é pacífica 

no sentido de admitir a compensação ou repetição do indébito, na forma 

simples, independentemente da prova de erro. (agrg no resp 942.883/rs, 

rel. Ministro joão otávio de noronha, quarta turma, julgado em 04/ 02/2010, 

dje 11/02/2010.) recurso conhecido e desprovido. (tjpr. Segunda turma 

recursal. Acórdão 7.306. Rel. Juiz marco vinícius schiebel. Julg. 

12/04/2012) indenizatória. Financiamento para aquisição de automóvel. 

Tarifa de quitação, taxa de abertura de crédito e emissão de boleto 

bancário. Abusividade, à luz do código de defesa do consumidor. 

Restituição devida, modo simples. Insurge-se o autor contra algumas taxas 

incluídas no valor do financiamento, obtido para aquisição de um 

automóvel, as quais considera abusivas, pois deveriam ser suportadas 

pela própria instituição financeira. Cobrança abusiva da tarifa de quitação, 

taxa de abertura de crédito e emissão de boleto bancário, no valor de r$ 

3,90, por constituírem obrigação do agente financeiro, que não podem ser 
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repassadas aos consumidores, consoante entendimento já consolidado na 

turma. Cálculo da condenação que deve ser reformulado, atendendo aos 

valores constantes do pacto, prescrição reconhecida em sentença, bem 

como ao número de parcelas efetivamente adimplidas. Restituição simples, 

porquanto a exigência, ainda que considerada irregular, decorreu de 

contrato adredemente entabulado entre as partes. Recursos do autor e 

réu parcialmente providos. (tjrs. Recurso cível nº 71003673910, segunda 

turma recursal cível, relator: fernanda carravetta vilande, julgado em 

18/04/2012) 5. Dano moral inconfigurado, ante a ausência de 

comprovação da má-fé pelo banco, ou ainda, pela não comprovação do 

suposto dano moral sofrido. 6. Recurso interposto por banco bradesco 

financiamentos s/a conhecido e improvido. 6. 1. Recurso interposto por 

margareth pereira frota, conhecido e parcialmente provido. 7. Sem custas 

e honorários, por força do julgamento. (TJ-AC; Rec. 

0020562-30.2011.8.01.0070; Ac. 6.864; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz 

Romário Divino Faria; DJAC 23/05/2013; Pág. 42) (grifado) RECURSO 

INOMINADO. CDC. CONTRATO DE LEASING PARAAQUISIÇÃO DE BEM 

MÓVEL. COBRANÇA DE TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS 

DESCONHECIDOS PELO CONSUMIDOR QUE FAZEM PARTEDONEGÓCIO. 

ONUS DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

CLARAS E PRECISAS. PRINCÍPIOS QUE INFORMAM O DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE CLÁSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO 

DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EMSENTIDO 

CONTRÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO 

RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA 

EMPARTE. 1. Alega a recorrida/reclamante entabulou com o recorrente/ 

reclamado contrato de financiamento de bem móvel e sem receber as 

devidas informações estão lhe cobrando, embutidas no contrato, tarifas e 

taxas, que entende indevidas, sendo este o núcleo central da controvérsia 

em apreço, do que se infere tratar. Se de relação de consumo uma vez 

que a recorrida é consumidora final do produto, objeto do contrato em 

discussão, e a recorrente e a fornecedora do referido produto, daí porque 

tem aplicação na espécie a Lei federal nº 8.078/90 (código de defesa do 

consumidor). 2. Nos termos do artigo 6º da Lei federal 8.078/90 (cdc) é 

direito do consumidor, entre outros:. A informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentam"; a proteção contra a publicidade 

enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem 

como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento 

de produtos e serviços; a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas". Do que 

se infere ser possível, como base na função social do contrato, a 

mitigação do princípio do pacta sunt servanda, em beneficio do 

consumidor conforme é o caso dos autos. Por sua vez o artigo 51, IV, 

dispõe que " são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV. 

Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a eqüidade; nestas condições, em que pese não ter havido 

manifestação da recorrida/autora, nesse sentido, não há que se falar em 

julgamento extra petita, haja vista que a presente decisão monocrática, 

dentre outros dispositivos legais, segue as diretrizes do Código de Defesa 

do Consumidor, o qual dispõe que, nos casos de existência de cláusulas 

abusivas, por tratar-se de matéria de ordem pública, é dever do 

magistrado declarar, de ofício, sua nulidade, a qualquer tempo e em 

qualquer grau de jurisdição, sendo por oportuno ressaltar que em face da 

hierarquia das normas, as regras do CDC, em razão de seu caráter 

público e social, sobrepõem-se às resoluções do BACEN e outras normas 

hierarquicamente inferiores. 3. No que tange a cobrança das referidas 

tarifas, assiste razão à reclamante. Neste ponto, conforme jurisprudência 

majoritária no âmbito dos tribunais pátrios e assente nesta turma recursal, 

referidas cobranças se revelam indevidas tendo em vista que transferem 

ao consumidor encargos pelos quais o recorrente já é remunerado, pelos 

juros aplicados ao contrato, e por outra por fazerem parte do parte do 

próprio negócio estabelecido e é ônus da empresa que não pode ser 

transferido para o consumidor. 4. Inocorrente o dano moral na espécie ao 

entendimento de que cobrança indevida, no caso dos autos, por si só, não 

enseja a condenação em danos morais indenizáveis, porquanto, não é 

suficiente para ofender a honra e os atributos da personalidade do homem 

moderno, tal situação, ante o contexto fático probatório dos autos, 

configura meros aborrecimentos do dia a dia. Ademais a reclamante não 

demonstrou que aludidas cobranças lhe trouxeram transtornos e lhe 

impediram de saldar outros compromissos. 5. Recurso conhecido e 

provido para reformar a sentença e, assim, apenas afastar a condenação 

a condenação imposta a titulo de danos morais. 6. Sem condenação em 

custas e honorários uma vez que tal condenação, no âmbito dos juizados 

especiais, só se aplica ao recorrente vencido (exegese do artigo 55 da Lei 

federal nº 9.099/95). (TJ-AC; AC 0015576-33.2011.8.01.0070; Primeira 

Turma Recursal; Rel. Juiz Romário Divino Faria; DJAC 05/02/2013; Pág. 36) 

(grifado) RECURSO INOMINADO. CDC. FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL. 

COBRANÇA DE TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS DESCONHECIDOS PELO 

CONSUMIDORQUEFAZEMPARTE DONEGÓCIO. ONUS DA INSTITUIÇÃO 

CONTRATADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. 

PRINCÍPIOS QUE INFORMAM O DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA 

DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO 

RECLAMADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Alega o recorrido/reclamante 

que entabulou com o recorrente/reclamado contrato de financiamento de 

bem móvel e sem receber as devidas informações estão lhe cobrando, 

embutidas no contrato, tarifas e taxas, que entende indevidas, sendo este 

o núcleo central da controvérsia em apreço. 2. Nos termos do artigo 6º da 

Lei federal 8.078/90 (cdc) é direito do consumidor, entre outros:. A 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam"; a 

proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas 

ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; a modificação das 

cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou 

sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas". Do que se infere ser possível, como base na 

função social do contrato, a mitigação do princípio do pacta sunt 

servanda, em beneficio do consumidor conforme é o caso dos autos. 3. 

No que tange a cobrança das referidas tarifas, assiste razão à 

reclamante. Neste ponto, conforme jurisprudência majoritária no âmbito 

dos tribunais pátrios e assente nesta turma recursal, referidas cobranças 

se revelam indevidas tendo em vista que transferem ao consumidor 

encargos pelos quais o recorrente já é remunerado, pelos juros aplicados 

ao contrato, e por outra por fazerem parte do parte do próprio negócio 

estabelecido e é ônus da empresa que não pode ser transferido para o 

consumidor. 4. Inocorrente o dano moral na espécie ao entendimento de 

que cobrança indevida, no caso dos autos, por si só, não enseja a 

condenação em danos morais indenizáveis, porquanto, não é suficiente 

para ofender a honra e os atributos da personalidade do homem moderno, 

tal situação, ante o contexto fático probatório dos autos, configura meros 

aborrecimentos do dia a dia. Ademais o reclamante não demonstrou que 

aludidas cobranças lhe trouxeram transtornos e lhe impediram de saldar 

outros compromissos. 5. Recurso interposto pelo reclamado conhecido e 

provido para reformar a sentença e, assim, afastar a condenação imposta 

a titulo de danos morais, mantendo-a em seus demais termos. 6. Sem 

condenação em custas e honorários uma vez que tal condenação, no 

âmbito dos juizados especiais, só se aplica ao recorrente integralmente 

vencido (exegese do artigo 55 da Lei federal nº 9.099/95). (TJ-AC; AC 

0600209-17.2011.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Romário 

Divino Faria; DJAC 05/02/2013; Pág. 35) (grifado) A inteligência do artigo 

6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). E, no caso vertente, não vislumbro a existência de 

qualquer abuso da parte Reclamada, não evidenciado, na hipótese, que o 

ocorrido tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, 

humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a 

higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por 

danos morais. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 
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naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA das 

pretensões iniciais, para DECLARAR a inexistência de débito da parte 

autora com a parte reclamada referente tarifas de anuidade diferenciada, 

e ainda, DETERMINAR a restituição desses valores de forma simples, para 

a parte autora, qual seja o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), 

devendo ser corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-37.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MANOEL ASSUNCAO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

8010348-37.2015.8.11.0032. REQUERENTE: EDUARDO MANOEL 

ASSUNCAO MORAES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, limitando a contestar 

genericamente os pedidos. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, 

diferente do alegado pelo autor, verifico que há negativações 

preexistentes no extrato apresentado que já foram julgadas lícitas em 

primeira instancia, conforme processo nº 8010173-09.2016.811.0032, não 

havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é 

certo que possui outra negativação preexistente. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-80.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000224-80.2016.8.11.0032. REQUERENTE: CATIA REGINA ZANATTA 

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO proposta pela parte reclamada em desfavor de SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP-MT. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O que se tem de relevante é que a parte autora alega 

que em 2012 solicitou o desligamento para que cessasse os descontos 

relativos a mensalidade sindical, e que mesmo após a solicitação, o 

Requerido continuou a efetuar os citados descontos até Julho de 2016. Ao 

contrário do alegado pela parte autora, em sua defesa, a parte ré afirma 

que a requerente nunca solicitou a desfiliação do Sindicato, ato que lhe 

competia, para cessar os descontos alegados, sendo que a mesma 

solicitou a cessação dos descontos junto à Instituição Bancária antes 

mesmo de ingressar com a presente demanda, ato este que poderia ter 

feito no momento em que não tinha mais interesse em ser filiada, ou, fazer 

a solicitação expressa ao Sindicato, o que nunca ocorreu. Para que se 

configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
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imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou 

moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Analisando os autos, restou incomprovada a ocorrência de ato ilícito, vez 

que a autora não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar 

o pedido de desligamento, tampouco foi comprovado o desconto indevido 

dos valores da mensalidade sindical em sua conta corrente, não se 

desincumbindo assim, quando a ele incumbia o ônus da prova, conforme 

preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Conforme se 

observa, não existe nos autos comprovação de que a autora solicitou 

expressamente o desligamento do Sindicato, conforme determina o 

Estatuto do Sindicato. Não sem propósito, o autor não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-24.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANI GESSIKA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86811 Nr: 1121-91.2018.811.0053

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO MANOEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192

 [...]Pelo exposto, nos termos do art. 310, III c.c art. 321 do CPP CONCEDO 

o benefício da liberdade provisória sem fiança ao denunciado Paulino 

Manoel de Lima, devidamente qualificado nos autos, mediante o 

cumprimento das seguintes MEDIDAS CAUTELARES (CPP, art. 319):a) 

comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades 

(art. 319, I);b) não se ausentar da comarca em que reside sem a 

autorização do Juízo (art. 319, IV);c) comparecimento a todos os atos 

processuais;d) proibição de alterar seu endereço sem comunicação 

prévia ao Juízo;Ademais, DEFIRO, ex officio, a aplicação das seguintes 

medidas protetivas contra o requerido:a) proibição de se aproximar da 

ofendida, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 

(trezentos) metros; e,b) proibição de manter contato com as ofendidas 

(por qualquer meio), seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.Expeça-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA para que o 

requerido Paulino Manoel de Lima seja colocado in continenti em liberdade, 

se por outro motivo não estiver preso, consignando-se as advertências de 

praxe.Proceda-se a respectiva baixa no Sistema Apolo e BNMP.Sirva-se 

cópia da presente decisão como Termo de Compromisso.Por ocasião do 

cumprimento da presente decisão, ADVIRTA-SE o reqeurido do disposto 

no art. 312, parágrafo único, do CPP e do art. 24-A da Lei 

11.340/06.Ciência ao MP.Cumpra-se, com a máxima URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 2177-96.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLÉIA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO COM A FINALIDADE DAS PARTES APRESENTAREM 

QUESITOS PARA A PERICIA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86480 Nr: 990-19.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:18.304 MT

 Vistos etc.

Ante a informação do MM. Juízo deprecante (Ref: 14), bem como o pedido 

do advogado do autor (Ref: 17), REDESIGNO esta solenidade para o dia 14 

de agosto de 2018, às 15h00min.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72029 Nr: 644-73.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GARCIA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MENDES MULLER AFFI 

- OAB:9022

 Vistos etc.

 Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

José Garcia de Brito, devidamente qualificado nos autos, pela pratica, ao 

menos em tese, do ilícito penal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Examinando os autos verifico que ao acusado foi imputada a 

conduta prevista no art. 129, § 9º, do CP, desse modo, mister destacar 

que o delito prevê a maior pena, de detenção de 03 (três) meses a 03 

(três) anos.

Neste sentido, deve-se destacar que, não há razões fático-jurídicas para 

a imposição da pena acima do mínimo legal, presumindo assim que, o delito 

prescreveria na data de 07.06.2018, conforme dispõe a redação do art. 

109, inc. VI, c.c art. 110, § 1º, ambos do CPB.

Desse modo, considerando que a denúncia foi recebida aos 08.06.2018 

(Ref: 3), e, a pena a ser aplicada supostamente será a mínima, conclui-se 

que, a presente demanda estaria, efetivamente, fadada à extinção pela 

consumação da prescrição - que deverá ser reconhecida de forma 

antecipada -, não obstante todo o esforço, tempo e dinheiro públicos que 

serão desperdiçados, pois, resta clarividente que este processo não 

servirá a qualquer resultado prático e útil, servindo, tão-somente, para 
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abarrotar o Foro.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, necessário se faz o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto a suposta 

prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, e a 

consequente EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do requerido, nos termos do 

art. 107, IV e art. 109, VI, ambos do Código Penal.

 Por se tratar de forma análoga a extinção de punibilidade, dispenso a 

intimação do acusado.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intime-se a Defesa por DJE.

 Notifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80771 Nr: 773-10.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LARA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Alexandre Midon de 

Melo - OAB:15.111

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Rodeio Lara de Moura, apresentada por 

meio de advogado constituído, ocasião em que optaram por apresentar 

defesa em termos genéricos, deixando para apreciar o mérito da questão 

durante o processo.

O presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição sumária 

(art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de agosto de 2018, às 13h30min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, a defesa (DJE), o réu e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70675 Nr: 1740-60.2014.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMUALDO ALFREDO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de FRANCISCO DUARTE, ODETE 

RODRIGUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 59: Indefiro o pedido de “isenção da taxa do Estudo Cadastral do 

Imóvel,” por ausência de amparo legal.

Por conseguinte, diante da retomada das atividades da Defensoria Pública 

nesta Comarca, bem como diante da expedição da Portaria n.º 

36/2018-DF, REVOGO a nomeação do(a) advogado(a) dativo(a) atuante 

neste processo e FIXO seus honorários advocatícios em 1 URH (R$ 

896,51), considerando sua atuação e complexidade da causa.

Remeta-se os autos para a Defensoria Pública Estadual, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83775 Nr: 2122-48.2017.811.0053

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE SOUZA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA DE SOUZA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223 O

 Vistos etc.

Considerando que a sentença de ref. 27, deixou der arbitrar honorários 

advocatícios em favor dos advogados dativos atuantes no processo, FIXO 

em 3 (três) URH (R$ 2.689,53) a verba honorária do advogado da parte 

Autora, avaliando a complexidade da causa e FIXO em 1 (uma) URH (R$ 

896,51) a verba honorária do advogado da parte Requerida, frente a 

realização da audiência de ref. 25.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70700 Nr: 1757-96.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO GORGONHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos etc.

Ref. 34: Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo omissão 

na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Oportunamente, Intime-se o Requerido para, querendo, contrarazoar o 

recurso de apelação de ref. 35, no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86303 Nr: 918-32.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDLC, MWDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 às 12:00 horas. 

CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 
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parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a parte Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de 

justiça (art. 189, II, CPC/2015).Outrossim, considerando a retomada das 

atividades da Defensoria Pública nesta Comarca, bem como diante da 

expedição da Portaria n.º 36/2018-DF, REVOGO a nomeação do(a) 

advogado(a) dativo(a) atuante neste processo e FIXO seus honorários 

advocatícios em 1 URH (R$ 896,51), considerando a complexidade da 

causa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73629 Nr: 1390-38.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA MARQUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal impugnar a contestação 

da parte requerida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENIRA GOMES FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 06.09.2018, às 13h30min. OBS.: As partes deverão trazer suas 

testemunhas independentemente de intimação, à luz dos princípios da 

simplicidade e informalidade (Lei n.º 9099/95, art. 2º). A falta da 

testemunha será entendida como renúncia tácita. A ausência das partes 

ensejará as respectivas penas previstas em lei. Santo Antônio do 

Leverger, 31 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012050-23.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CESAR COSTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA LEAO OAB - MT0013511A (ADVOGADO)

ELIZABETE DE MAGALHAES ALMEIDA OAB - MT0013353A (ADVOGADO)

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0012300A (ADVOGADO)

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0009300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

ROSALINO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O (ADVOGADO)

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 31 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011989-65.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY APARECIDA ICHIDA MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 31 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-97.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 31 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52902 Nr: 674-24.2013.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA REZENDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALCEU DALLE LASTE - 

OAB:PROCURADOR FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Autos nº. 674-24.2013.811.0039

Código nº. 52902.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25040 Nr: 659-26.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 659-29.2011.811.0039.

Código nº. 25040.

Vistos.

 Diante do retorno dos autos da Instancia Superior, bem como, 

considerando o que dispõe o acórdão de fls. 91, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, a realizar-se 

às 17h30min, devendo a parte requerente depositar o rol de testemunhas 

no prazo de 10 (dez) dias antes da sua realização (artigo 450 do Código 

de Processo Civil).

Intime-se as partes, bem como seus procuradores para comparecer à 
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solenidade, com as advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89180 Nr: 2178-89.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS ANTONINHO CARDOSO, HELENA 

VALENTIN CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ THEODORO 

GOMES - OAB:2853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO nº. 89180.

Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26112 Nr: 1730-63.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, VICENTE ANDREOTTO JÚNIOR - OAB:MT 

9207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1730-63.2011.811.0039

CÓDIGO 26112

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Raquel da Silva 

Araújo em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Cálculo atualizado, conforme prolatado em sentença apresentado pelo 

Contador Judicial às fls. 193.

Manifestação da parte autora concordando com os cálculos às fls. 199.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o Contador Judicial atualizou o cálculo 

conforme determinado em sentença às fls. 193. Nota-se, que a parte 

requerente, concorda com os cálculos apresentados, no valor de R$ 

29.466,56 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e, 

cinquenta e seis centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 2.946,66 

(dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e, sessenta e seis centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pelo Contador Judicial deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

29.466,56 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e, 

cinquenta e seis centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 2.946,66 

(dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e, sessenta e seis centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 1667-04.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1667-04.2012.811.0039.

CÓDIGO 51761.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LUIZ JESUS DA 

SILVA em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Cálculo apresentado na fl. 114/115.

A parte executada não se manifestou quanto ao cálculo apresentado pela 

parte exequente.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme na fl. 114/115 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se, que a parte requerida, não se pronunciou no valor 

demonstrado no cálculo.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte na fl. 

114/115, no valor R$ 65.683,01 (sessenta e cinco mil e seiscentos e 

oitenta e três reais e um centavo) referente às verbas pretéritas e R$ 

6.190,51 (seis mil e cento e noventa reais e cinquenta e um centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23651 Nr: 1277-05.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MUSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 
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SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1277-05.2010.811.0039

CÓDIGO 23651

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSÉ CARLOS 

MUSSATO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Às fls. 184/191 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl.194-v, manifestação da parte requerida concordando com os cálculos 

trazidos pela parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerente, conforme fls. 

184/191, apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 194-v, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 10.533,35 (dez mil quinhentos e 

trinta e três reais e trinta e cinco centavos) referente às verbas pretéritas 

e R$ 3.912,25 (três mil novecentos e doze reais vinte e cinco centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 184/191, no valor R$ 10.533,35 (dez mil quinhentos e trinta e três 

reais e trinta e cinco centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

3.912,25 (três mil novecentos e doze reais vinte e cinco centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20130 Nr: 294-40.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR ALVES BALIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 294-40.2009.811.0039

CÓDIGO 20130

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANTENOR ALVES 

BALIERA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Às fls. 294/301 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl.305-v, manifestação da parte requerida concordando com os cálculos 

trazidos pela parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerente, conforme fls. 

294/301, apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 305-v, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 41.848,44 (quarenta e um mil 

oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) referente 

às verbas pretéritas e R$ 5.429,95 (cinco mil quatrocentos e vinte e nove 

reais e noventa e cinco centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 184/191, no valor R$ 41.848,44 (quarenta e um mil oitocentos e 

quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 5.429,95 (cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e 

noventa e cinco centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17503 Nr: 668-90.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 668-90.2008.811.0039.

CÓDIGO 17503.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOÃO FERREIRA 

NETO em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Cálculo apresentado na fl.191.

Manifestação da parte requerida concordando com os cálculos trazidos 

pela parte requerente, conforme verso da fl.192.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme na fl. 191 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se, que a parte requerida, concorda com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 21.920,67 (vinte um mil e novecentos e vinte 

reais e sessenta e sete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

1.174,17 (um mil cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte na fl. 191, 

no valor R$ 21.920,67 (vinte um mil e novecentos e vinte reais e sessenta 

e sete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.174,17 (um mil 

cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55566 Nr: 629-83.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETIRSON SALVIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 
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OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 AUTOS Nº 629-83.2014.811.0039

CÓDIGO 55566

Vistos.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que o denunciado não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme certidão de fl. retro, nomeio o Advogado Dr. 

Wesley Aparecido Martins Ferreira OAB/MT 21.095, para atuar em defesa 

do denunciado.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Dê-se vista ao advogado para o prosseguimento do feito.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18168 Nr: 1352-15.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1352-15.2008.811.0039

CÓDIGO 18168

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SILVANO FERREIRA 

LIRA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Às fls. 195/196 cálculo apresentado pela parte autora.

Às fls. 202/205, impugnação ao cumprimento de sentença apresentado 

pela parte requerida.

Devidamente intimada a parte requerente concorda com o cálculo 

apresentado pela requerida à fl. 210.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerida, conforme fl. 203-v, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de impugnação cumprimento 

de sentença. Nota-se à fl. 210, que a parte requente, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 8.347,68 (oito mil trezentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 834,77 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerida deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 203-v, no valor R$ 8.347,68 (oito mil trezentos e quarenta e sete reais 

e sessenta e oito centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 834,77 

(oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) referente 

aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52353 Nr: 84-47.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAMOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 84-47.2013.811.0039

CÓDIGO 52353

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSÉ RAMOS DE 

ARAÚJO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Às fls. 155/156 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl.160-v, manifestação da parte requerida concordando com os cálculos 

trazidos pela parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerente, conforme fls. 

155/156, apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 160-v, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 57.960,29 (cinquenta e sete mil 

novecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 2.046,69 (dois mil e quarenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 155/156, no valor R$ 57.960,29 (cinquenta e sete mil novecentos e 

sessenta reais e vinte e nove centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 2.046,69 (dois mil e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20944 Nr: 1123-21.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1123-21.2009.811.0039

CÓDIGO 20944

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LUIZ ENRIQUE em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 À fl. 146 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl.149-v, manifestação da parte requerida discordando do cálculo 

apresentado pela parte autora e apresentando novo cálculo.

Devidamente intimada, às fls. 152 a parte requerente concorda com os 

argumentos e cálculo apresentados pela requerida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerida, conforme fls. 149-v 

apresentou devidamente o cálculo na peça de impugnação ao 

cumprimento de sentença. Nota-se à fl. 152, que a parte requerente, 
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concorda com os cálculos apresentados, no valor de 789,02 (setecentos 

e oitenta e nove reais e dois centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 78,90 (setenta e oito reais e noventa centavos) referente aos 

honorários advocatícios.

Assim, o cálculo apresentado pela parte requerida deve ser o adotado, 

razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerida à 

fl. 149-v, no valor 789,02 (setecentos e oitenta e nove reais e dois 

centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 78,90 (setenta e oito reais e 

noventa centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13256 Nr: 970-90.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 970-90.2006.811.0039

CÓDIGO 13256

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por OTAIR DE 

CARVALHO SELES em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Às fls. 189/190 cálculo apresentado pela contadora judicial.

À fl.195, manifestação da parte requerente concordando com os cálculos 

trazidos pela contadora.

A parte requerida, embora devidamente intimada conforme certidão de fl. 

197, nada manifestou a respeito do cálculo apresentado pela contadora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a contadora deste juízo, conforme fls. 

189/190, apresentou devidamente os cálculos conforme determinado no 

despacho de fls. 188. Nota-se à fl. 192, que a parte requerente, concorda 

com os cálculos apresentados no valor de R$ 4.731,72 (quatro mil 

setecentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 264,93 (duzentos e sessenta e quatro reais e 

noventa e três centavos) referente aos honorários advocatícios, bem 

como, conforme certidão de fl. 197, embora devidamente intimada, a parte 

requerida nada manifestou, Assim, desnecessária se torna a explanação 

dos argumentos arguidos pelas partes.

 Portanto, o cálculo apresentado pela contadora judicial deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadora judicial 

à fl. 189/190, no valor R$ 4.731,72 (quatro mil setecentos e trinta e um 

reais e setenta e dois centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

264,93 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89000 Nr: 2073-15.2018.811.0039

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENCEDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

LÁCTEOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADILA ARIANE NASCIMENTO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS BARROSO ALBERTO - 

OAB:238615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO 

OFICIO 101/2018, JUNTADOS AS FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71620 Nr: 1983-75.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DA SILVA BARROS, ELIEL LIMA DE 

OLIVEIRA, DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869, TATIANE APARECIDA DIAS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.724/O

 Vistos.

Considerando a certificação de tempestividade (ref. 211), recebo o 

presente RECURSO EM SENTIDO ESTRITO [art. 581, inciso IV, CPP] 

interposto pela Defesa do réu DAVI DA SILVA BARROS (ref. 210), em 

seus jurídicos e legais efeitos [art. 584, §2º do CPP].

 Vistas à Defesa para que, no prazo legal, apresente as razões recursais. 

Após, ao Ministério Público para que oferte as contrarrazões (art. 588 do 

CPP), também no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos para sustentação ou reforma (art. 

589 do CPP).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de julho 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54429 Nr: 2190-79.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUZINETE BRAZÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2190-79.2013.811.0039

CÓDIGO 54429

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LOUZINETE BRAZÃO 

em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 À fl. 222 cálculo apresentado pela contadora judicial.

Às fls. 227/228-v, manifestação da parte requerente bem como da parte 

requerida concordando com os cálculos trazidos pela contadora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a contadora deste juízo, às fls. 222 

apresentou devidamente os cálculos conforme determinado no despacho 

de fls. 221. Nota-se às fls. 227/228-v, que a parte requerente, bem como a 

parte requerida concordam com os cálculos apresentados no valor de R$ 

10.310,50 (dez mil trezentos e dez reais e cinquenta centavos) referente 

às verbas pretéritas e R$ 1.031,05 (um mil e trinta e um reais e cinco 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela contadora judicial deve 
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ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadora judicial 

à fl. 151, no valor R$ 10.310,50 (dez mil trezentos e dez reais e cinquenta 

centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.031,05 (um mil e trinta e 

um reais e cinco centavos) referente aos honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23459 Nr: 1084-87.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI PIMENTEL DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539/MT, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 Autos n. 1084-87.2010.811.0039.

Cód. 23459.

Vistos.

SIRLEI PIMENTEL DOS REIS ajuíza a presente Ação de Indenização por 

Danos Morais em face de TRANSPORTES JAÓ LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inexistindo prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de 

vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no 

polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse (adequação e 

utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é 

possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em 

harmonia com o arts. 3.º e 319 do Código de Processo Civil, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais, inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se.

Decreto a revelia da seguradora Nobre Seguradora do Brasil S/A, e decido 

a situação controvertida nos autos, esclarecendo que a condenação entre 

a requerida e a seguradora (denunciada) será de forma solidária e não 

subsidiária conforme preterido anteriormente.

Desta forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória.

Intimem-se as partes, para indicar as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21968 Nr: 2236-10.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISETE DE FÁTIMA SCARANTE DOS SANTOS, JOSÉ 

AVELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Autos nº. 2236-10.2009.811.0039.

Código nº. 21968.

Vistos.

Tendo em vista que em pleito retro requereu prova pericial contábil e 

inversão do ônus probante, visando resguardar o contraditório e a ampla 

defesa, DETERMINO a intimação da parte requerida, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51588 Nr: 1484-33.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS COSSI, TECNO BOINAS ARTEFATOS DE 

CORDOARIA LTDA.-ME, ANETTE GINA STRAATSMA DIJKSTRA, MARTIN 

DIJKSTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO BOINAS ARTEFATOS DE CORDOARIA 

LTDA.-ME, ANETTE GINA STRAATSMA DIJKSTRA, CLÓVIS COSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, CHARLES KLEBER RODRIGUES - OAB:OAB/MT 15.876, 

WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 Autos nº. 1484-33.2012.811.0039.

Código nº. 51588.

Vistos.

 Tendo em vista que o pleito ainda pende de realização de audiência de 

justificação, Determino a designação de audiência, para a data mais 

próxima da pauta, qual seja, dia 04 de dezembro de 2018, às 14:30horas.

 Notifique-se as partes, bem como seus procuradores serem intimadas 

para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

 Após, voltam os autos conclusos para apreciação dos pedidos em folhas 

n. 293/299.

Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53252 Nr: 1039-78.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLDE WINCK BERTINI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 PROCESSO Nº. 1039-78.2013.8.11.0039

CÓDIGO 53252

Vistos.

Conforme o pleito na fl. 193, determino a intimação da parte requerida para 

que proceda com o fornecimento dos medicamentos que lhe foi 

condenado na obrigação de fazer, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

sob pena de bloqueio de contas públicas.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55441 Nr: 520-69.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 924 de 1001



 PARTE AUTORA: NEUSA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 520-69.2014.811.0039

CÓDIGO 55441

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por MARIA RODRIGUES 

SANTOS em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À ref. 143/144 cálculo apresentado pelo requerente.

À ref. 147/v o INSS concorda com os cálculos apresentados pela autora.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

 Analisando os autos vejo que a autora, conforme a fls. 131/144, 

manifestou pelo Cumprimento de Sentença e apresentou devidamente os 

cálculos. Nota-se que pela manifestação de ref. 147/v, o INSS concordou 

expressamente com o cálculo apresentado pelo requerido, no valor de R$ 

26.375,35 (Vinte e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e 

cinco centavos) referente às parcelas pretéritas, mais, R$ 2.526,06 (dois 

mil quinhentos e vinte e seis reais e seis centavos) referente aos 

honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 28.901,41 (vinte e oito 

mil, novecentos e um reais e quarenta e um centavos).

Assim, desnecessário se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Tenho que o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora à 

fls. 131/144, no valor de R$ 26.375,35 (Vinte e seis mil, trezentos e 

setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) referente às parcelas 

pretéritas, mais, R$ 2.526,06 (dois mil quinhentos e vinte e seis reais e 

seis centavos) referente aos honorários advocatícios, totalizando o valor 

de R$ 28.901,41 (vinte e oito mil, novecentos e um reais e quarenta e um 

centavos).

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 883-27.2012.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DUARTE PRIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:MT 9.452-E, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 AUTOS Nº 883-27.2012.811.0039

CÓDIGO 51012

Vistos.

Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento retro, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51110 Nr: 987-19.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Autos nº. 987-19.2012.811.0039

Código nº. 51110

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de Julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23752 Nr: 1378-42.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO CESAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº. 1378-42.2010.811.0039.

CÓDIGO Nº. 23752.

Vistos.

Tendo em vista que a carta expedida foi devolvida sem que o herdeiro 

fosse encontrado, dê-se vistas ao representante legal do autor para 

manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55282 Nr: 397-71.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBIA DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 397-71.2014.811.0039

Código nº. 55282.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 78033 Nr: 1328-69.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ OVELAR, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO, 

ANDRÉA ANGÊLA VICARI WEISSHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333

 AUTOS N° 1328-69.2017.811.0039.

 CÓDIGO 78033.

Vistos.

Inicialmente DECRETO a REVELIA do Sr. Josué Ambrósio Ribeiro, nos 

termos do artigo 344, do Código de Processo Civil, haja vista o requerido 

foi devidamente citado e quedou-se inerte, não apresentando 

contestação.

 Posto isto, redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data mais 

próxima disponível na pauta deste sistema, qual seja, dia 24 de julho de 

2018, às 14h00min., devendo as partes requeridas André Ovelar e 

Andréa Angêla Vicari Weisshermer, bem como seus procuradores serem 

intimadas para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

Citem-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20(vinte) 

dias, para comparecer a audiência.

 Ademais, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16229 Nr: 1917-13.2007.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZIEL ALVES FLORÊNCIO, FABIANA ELIZA DOS 

SANTOS FLORÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. DE LIMA & CIA. LTDA, ADALTO 

RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 Autos nº. 1917-13.2007.811.0039.

Código nº. 16229.

Vistos.

Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20839 Nr: 1012-37.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2009/235.

CÓDIGO Nº. 20839.

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro a folha n. 99 a qual informou que o petitório 

foi apresentado fora do prazo (FL. 96) deixo de analisa-lo.

Ademais, observo que quanto a penhora de folha n. 46, o exequente até o 

presente momento não se manifestou pela adjudicação do bem, após, 

houve a penhora do bem móvel conforme extrato do DETRAN em folha n. 

97.

Assim, DETERMINO que a autora se manifeste no prazo legal de 10 (dez) 

dias quanto os bens já penhorados.

Após, voltam conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 2208-42.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SEZAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2208-42.2009.811.0039.

CÓDIGO Nº 22031.

Vistos.

Inicialmente, conforme certidão a folha n. 57 o pleito retro encontra-se fora 

do prazo, neste viés deixo de analisa-lo.

No entanto, observo que as reiteradas tentativas de garantir o direito do 

exequente, seja via BacenJud, Renajud ou Infojud, restaram infrutíferas, 

bem como não fora apresentado pelo exequente bens passíveis de 

penhora.

Assim, intime-se o exequente para promover o devido andamento do feito, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o 

disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o presente 

feito tramita há mais de 09 (nove) anos, não se admitindo o infindável 

deslinde do feito.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, 

§2º, da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir 

demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16912 Nr: 123-20.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO TUBARÃO LTDA - ME, MILTON 

RODRIGUES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2008/36.

CÓDIGO Nº 16912.

Vistos.

Observo que as reiteradas tentativas de garantir o direito do exequente, 

seja via BacenJud, Renajud ou Infojud, restaram infrutíferas, bem como 

não fora apresentado pelo exequente bens passíveis de penhora.

Assim, intime-se o exequente para promover o devido andamento do feito, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o 

disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o presente 

feito tramita há mais de 10 (dez) anos, não se admitindo o infindável 

deslinde do feito.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, 

§2º, da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir 

demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111212 Nr: 2758-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKSC, RF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em Correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111537 Nr: 2960-76.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIARA DA SILVA CATANHO, ABENALDO GAMA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em Correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97825 Nr: 626-06.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, HATUNE MAMOSE, 

KARLA TOSHIE MAMOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BEDIN BIASOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA TOSHIE MAMOSE - 

OAB:71006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Compulsando atentamente os autos constato que o Acórdao de referência 

30, REFORMOU na totalidade a sentença, JULGANDO PROCEDENTE os 

embargos a execução e extinguindo a Execução Código 81692 que deu 

origem aos presentes embargos.

Assim, ante o retorno da Segunda Instância, INTIME-SE as partes para 

requerer o que entender de direito no prazo comum de 05(cinco) dias.
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Certificado o decurso do prazo e nada sendo requerido, REMETA-SE ao 

arquivo definitivo com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Destaco ainda, que este magistrado encontra-se cumulativamente 

respondendo pela 42ª Zona Eleitoral, onde os trabalhos estão 

intensificados, com a proximidade da Eleição Presidencial deste ano, bem 

como o elevado número processual na Comarca (mais de 7(sete) mil 

processos) inviabiliza um grau de correição esmiuçado.

 Por outro lado, friso a necessidade de a Secretaria remeter para análise 

do gabinete SOMENTE processos que tenham suas decisões cumpridas, 

publicadas, partes devidamente intimadas e escoado o prazo de 

manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente CERTIFICADOS.

Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se indevida e 

desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões indevidas é 

rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, avisos e 

orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, causando 

morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a necessidade 

de repetição dos trabalhos.

Os principais prejudicados quanto a ausência de conferência prévia e 

devidamente certificada não é este juízo, tão pouco os servidores, mas 

sim a sociedade sapezalense.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81565 Nr: 868-33.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA - EPP, CLETO WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO FENNER, DANULCE GRAEFF 

FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B, ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - OAB:42.516 - DF, 

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974, LUCIANO TEIXEIRA 

BARBOSA PINTO - OAB:11974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÉLIX JAYME NUNES DA 

CUNHA - OAB:6.010, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/DF

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Compulsando atentamente os autos constato que o feito retornou no 

Tribunal de Justiça com a consequente reforma da Sentença.

A parte autora peticionou à ref. 123 pedido de tutela antecipada, bem 

como já teve conhecimento do retorno dos autos.

Pois bem, no tocante ao pedido de tutela antecipada, postergo sua análise 

após manifestação da parte requerida.

Assim, INTIME-SE o requerido para se manifestar quanto ao pedido de ref. 

123 no prazo de 15(quinze) dias.

Certificado o decurso de prazo, tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Destaco ainda, que este magistrado encontra-se cumulativamente 

respondendo pela 42ª Zona Eleitoral, onde os trabalhos estão 

intensificados, com a proximidade da Eleição Presidencial deste ano, bem 

como o elevado número processual na Comarca (mais de 7(sete) mil 

processos) inviabiliza um grau de correição esmiuçado.

 Por outro lado, friso a necessidade de a Secretaria remeter para análise 

do gabinete SOMENTE processos que tenham suas decisões cumpridas, 

publicadas, partes devidamente intimadas e escoado o prazo de 

manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente CERTIFICADOS.

Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se indevida e 

desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões indevidas é 

rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, avisos e 

orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, causando 

morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a necessidade 

de repetição dos trabalhos.

Os principais prejudicados quanto a ausência de conferência prévia e 

devidamente certificada não é este juízo, tão pouco os servidores, mas 

sim a sociedade sapezalense.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100383 Nr: 1850-76.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEODIR DE CARLI, TEREZINHA VARGAS BELLO DE 

CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSONEI FRANCISCO MACHADO, POLIANA 

FERNANDES LAET, NIURA MELO FERNANDES DIAS, ELLEN FERNANDES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.Processo em Ordem.Compulsando atentamente os 

autos constato que o mesmo foi remetido ao Gabinete para nomeação de 

Defensor Dativo as requeridas NIURA MELO FERNANDES DIAS e ELLEN 

FERNDANDES DE SOUZA, consoante termo de audiência de conciliação 

em que afirmam não tem condições de contratar um advogado, solicitando 

a nomeação de um advogado dativo.Desta forma, há necessidade das 

requeridas comprovarem sua hipossuficiência, razão pela qual determino 

a intimação pessoal de NIURA MELO FERNANDES DIAS e ELLEN 

FERNDANDES DE SOUZA para no prazo de 15(quinze) dias juntar aos 

autos:a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante 

de renda mensal, e de eventual cônjuge;b) cópia dos extratos bancários 

de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;c) 

cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;d) cópia 

da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal;e) outros documentos que entenda comprobatórios da 

necessidade da concessão do benefício.Com a juntada dos documentos 

acima delineados, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido 

de nomeação de advogado dativo, bem como outras que se fizerem 

necessárias ao regular prosseguimento do feito.Destaco ainda, que este 

magistrado encontra-se cumulativamente respondendo pela 42ª Zona 

Eleitoral, onde os trabalhos estão intensificados, com a proximidade da 

Eleição Presidencial deste ano, bem como o elevado número processual 

na Comarca (mais de 7(sete) mil processos) inviabiliza um grau de 

correição esmiuçado. Por outro lado, friso a necessidade de a Secretaria 

remeter para análise do gabinete SOMENTE processos que tenham suas 

decisões cumpridas, publicadas, partes devidamente intimadas e escoado 

o prazo de manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente 

CERTIFICADOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105408 Nr: 4294-82.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Vistos etc.

Não tendo sido arguida matéria preliminar pela defesa, CONFIRMO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29.08.2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se procederá ao 

interrogatório dos acusados.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Intime-se o réu para que compareça na audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106942 Nr: 83-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Francisco da Silva - 

OAB:13.071
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 Vistos em correição.

Não tendo sido arguida matéria preliminar pela defesa, CONFIRMO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29.08.2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se procederá ao 

interrogatório do acusado.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Intime-se o réu para que compareça na audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109911 Nr: 2019-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASAGRANDE & DIDONE LTDA-ME, CARLA ANTONIA 

WIELENS DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA APARECIDA STORER DIAS, 

FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Compulsando atentamente os autos, constato que a data de audiência de 

conciliação em que a parte autora foi intimada/citada estava equivocada.

Tentando resolver o erro da melhor forma possível a secretaria a intimou 

via telefone da data correta de audiência, todavia a requerida não 

apareceu.

Pois bem, a fim de evitar qualquer nulidade futura, DETERMINO a 

designação de nova data de audiência de conciliação, devendo a parte 

requerida ser intimada pessoalmente via Oficial de justiça.

Destaco ainda, que este magistrado encontra-se cumulativamente 

respondendo pela 42ª Zona Eleitoral, onde os trabalhos estão 

intensificados, com a proximidade da Eleição Presidencial deste ano, bem 

como o elevado número processual na Comarca (mais de 7(sete) mil 

processos) inviabiliza um grau de correição esmiuçado.

 Por outro lado, friso a necessidade de a Secretaria remeter para análise 

do gabinete SOMENTE processos que tenham suas decisões cumpridas, 

publicadas, partes devidamente intimadas e escoado o prazo de 

manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente CERTIFICADOS.

Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se indevida e 

desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões indevidas é 

rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, avisos e 

orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, causando 

morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a necessidade 

de repetição dos trabalhos.

Os principais prejudicados quanto a ausência de conferência prévia e 

devidamente certificada não é este juízo, tão pouco os servidores, mas 

sim a sociedade sapezalense.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105953 Nr: 4564-09.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão do Uficial de Justiça, ref. 25, intima-se a parte autora 

através de seu advogado (a)para que comunique seu novo endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109304 Nr: 1580-18.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como se sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a 

concessão da gratuidade de justiça. Contudo, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.O novo 

CPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o pedido, 

deve-se facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de 

arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo, o que fora feito anteriormente e, da análise dos 

autos, verifico que a hipossuficiência da parte autora não restou 

comprovada.Com efeito, o autor não trouxe aos autos documentação 

suficiente para que este Juízo verificasse sua hipossuficiência. Nesse 

sentido entende a jurisprudência dominante, vejamos:“PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS 

CUSTAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso presente, o 

recorrente não produziu qualquer prova de sua situação econômica, 

capaz de autorizar a concessão do benefício pleiteado, não sendo 

suficiente a simples declaração de pobreza. 2. Deve-se ainda levar em 

consideração a natureza da lide, a qual, no contexto em análise, não 

revela hipossuficiência financeira do agravante, porquanto o objeto é de 

valor incompatível com a presunção de pobreza, tratando-se de veículo 

com elevado valor de financiamento. 3. No presente caso, tendo em vista 

que o agravante possui lastro para obter financiamento em elevado 

montante, é de se presumir que possua condições de arcar com os ônus 

do processo. 4. Agravo conhecido e improvido, com a manutenção in 

totum da decisão recorrida”.Desse modo, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.INTIME-SE a Requerente para recolher as custas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 102, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101005 Nr: 2186-80.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, MARCOS GUERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, providenciem a realização de consulta para o paciente AIRTON 

TAVARES com um NEURO-OFTALMOLOGISTA SUBESPECIALIZADO, 

(tendo como sugestão o profissional Frederico Castelo Moura do Instituto 

Paulista da Visão), além de transporte e hospedagem (inclusive para 

acompanhante), assegurando ainda a continuidade de tal tratamento, 

ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido 

à urgência do caso, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102747 Nr: 2991-33.2017.811.0078
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, há necessidade do executado comprovar sua 

hipossuficiência, razão pela qual determino a intimação pessoal do 

executado para no prazo de 15(quinze) dias juntar aos autos:a) cópia das 

últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e 

de eventual cônjuge;b) cópia dos extratos bancários de contas de 

titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;c) cópia dos 

extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;d) cópia da última 

declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita 

Federal;e) outros documentos que entenda comprobatórios da 

necessidade da concessão do benefício.Com a juntada dos documentos 

acima delineados, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido 

de nomeação de advogado dativo, bem como outras que se fizerem 

necessárias ao regular prosseguimento do feito.Destaco ainda, que este 

magistrado encontra-se cumulativamente respondendo pela 42ª Zona 

Eleitoral, onde os trabalhos estão intensificados, com a proximidade da 

Eleição Presidencial deste ano, bem como o elevado número processual 

na Comarca (mais de 7(sete) mil processos) inviabiliza um grau de 

correição esmiuçado. Por outro lado, friso a necessidade de a Secretaria 

remeter para análise do gabinete SOMENTE processos que tenham suas 

decisões cumpridas, publicadas, partes devidamente intimadas e escoado 

o prazo de manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente 

CERTIFICADOS.Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se 

indevida e desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões 

indevidas é rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, 

avisos e orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, 

causando morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a 

necessidade de repetição dos trabalhos.Os principais prejudicados quanto 

a ausência de conferência prévia e devidamente certificada não é este 

juízo, tão pouco os servidores, mas sim a sociedade 

sapezalense.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98767 Nr: 1099-89.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BARROS EVERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Compulsando atentamente os autos constato que o mesmo foi remetido ao 

Gabinete para retirada de restrição RENAJUD. Todavia, basta uma simples 

análise para constatar que não foi efetuada nenhuma restrição por este 

Juízo, razão pela qual não foi juntado qualquer desbloqueio.

Ressalto, que da concessão de liminar de busca e apreensão, a restrição 

poderá ser gravada pelo Juízo, todavia no presente caso não houve 

deferimento da liminar, e posteriormente o autor requereu a desistência da 

Ação.

Assim, proceda o Senhor Gestor com o integral cumprimento da sentença 

proferida à ref. 10.

Destaco ainda, que este magistrado encontra-se cumulativamente 

respondendo pela 42ª Zona Eleitoral, onde os trabalhos estão 

intensificados, com a proximidade da Eleição Presidencial deste ano, bem 

como o elevado número processual na Comarca (mais de 7(sete) mil 

processos) inviabiliza um grau de correição esmiuçado.

 Por outro lado, friso a necessidade de a Secretaria remeter para análise 

do gabinete SOMENTE processos que tenham suas decisões cumpridas, 

publicadas, partes devidamente intimadas e escoado o prazo de 

manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente CERTIFICADOS.

Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se indevida e 

desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões indevidas é 

rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, avisos e 

orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, causando 

morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a necessidade 

de repetição dos trabalhos.

Os principais prejudicados quanto a ausência de conferência prévia e 

devidamente certificada não é este juízo, tão pouco os servidores, mas 

sim a sociedade sapezalense.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105597 Nr: 4422-05.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SONORA/MS, 

ESPOLIO DE ACACIO GOUVEIA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO FRANCISCO EWERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO RODRIGUES - 

OAB:15658/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR NEPOMUCENO - 

OAB:17283/MS, FLAVIO GARCIA DA SILVEIRA - OAB:6742/MS

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-08.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 18/09/2018 às 14h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-90.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 18/09/2018 às 14h20min na sede 
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deste Juizado Especial.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-03.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000056-03.2017.8.11.0078. REQUERENTE: VANDERLEI JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP Vistos 

etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo. Trata-se de ação ajuizada por 

VANDERLEI JOSE DE SOUZA em face de NATURÁGUA DISTRIBUIDORA 

DE ÁGUA DE SAPEZAL LTDA EPP. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que em 03/09/2009 adquiriu um imóvel, 

financiando-o junto ao Banco Bradesco. Contudo, ante seu inadimplemento 

o imóvel foi leiloado sem que fosse notificado, tendo sido arrematado por 

Jolecar Comércio de Caminhões Ltda. Me, que pediu à parte requerida o 

desligamento do fornecimento de água. De início, verifica-se que a parte 

autora não pode, nestes autos, questionar a legitimidade da aquisição da 

propriedade pela empresa Jolecar, pois consta do polo passivo apenas a 

prestadora de serviço de fornecimento de água, Naturágua. Assim sendo, 

o que se observa dos autos é que em 23/04/2012 foi consolidada a 

propriedade do imóvel em favor do Banco Bradesco, com posterior leilão 

extrajudicial e aquisição do bem pela empresa Jolecar. Ora, o que se 

observa é que a suspensão foi ordenada por quem constava do cadastro 

da empresa, portanto, legitimado a ordenar a suspensão levada a efeito. 

Os fatos, em análise simples, apontam que o pedido da parte autora não 

deveria sequer ser dirigido à concessionária, a qual apenas cumpriu o que 

lhe foi determinado por quem detinha o direito de fazê-lo. Além disso, a 

suspensão do fornecimento de água decorreu de um pedido feito pela 

pessoa legitimada a realizá-lo e, considerando inexistir qualquer referência 

acerca da manutenção do autor no imóvel mesmo após sua venda não 

haveria como ter ciência de que poderia ser tido por incorreto. Assim, 

exigir qualquer reparação da concessionária mostra-se não somente 

inviável como juridicamente incabível, pois ao que promove o exercício 

regular de um direito não se pode exigir conduta diversa. Igualmente, por 

dedução lógica dos fatos, mostra-se indevida a manutenção da liminar 

concedida. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, revogando a tutela de urgência ID 9110020. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

P.R.I.C. SAPEZAL, 31 de julho de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-89.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000102-89.2017.8.11.0078. REQUERENTE: WAGNER ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de ação ajuizada por VAGNER DE NOGUEIRA 

SILVA em face de CLUB MAIS ADMINIST. DE CARTÕES LTDA. objetivando 

a declaração de inexistência do débito descri na inicial, além de 

indenização pelos danos morais sofridos. Após, antes mesmo da citação 

da parte requerida, o autor peticionou requerendo a desistência da ação. 

Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII 

– homologar a desistência da ação”. Salienta-se que, nos Juizados 

Especiais Cíveis, é direito do autor desistir do feito a qualquer tempo, 

independentemente de concordância do réu. É nesse sentido o enunciado 

n° 90 do FONAJE, in verbis: "A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto que, caso 

necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. Assim 

sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora, conforme ID. 9364423. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. SAPEZAL, 31 de julho de 

2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-41.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PINHO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010291-41.2016.8.11.0078. REQUERENTE: DANIEL PINHO RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: PAULO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo. Trata-se de ação ajuizada por 

DANIEL PINHO RODRIGUES DA SILVA em face de PAULO RICARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, objetivando o ressarcimento de R$ 8.114,98 

gastos com o conserto do veículo que fora adquirido pelo autor dois 

meses antes junto ao requerido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que em setembro de 2016 adquiriu o veículo 

Go, ano 2008, junto ao requerido, pelo valor de R$ 18.000,00, dos quais 

deu R$ 10.650,00 de entrada e financiou o restante. Contudo, cerca de 60 

dias após a aquisição o veículo apresentou defeito no motor, com o que 

gastou o autor o valor que pretende seja ressarcido. Ao que se percebe 

as partes firmaram contrato verbal, uma vez que nenhuma delas trouxe 

aos autos documento que comprove os termos da contratação. Pelo que 

se verifica dos documentos trazidos pelo autor, as falhas que ocorreram 

no veículo se referem a peças que sofrem desgaste natural e que, 

portanto, devem ser periodicamente substituídas, em qualquer veículo. 

Ora, o autor adquiriu veículo com cerca de 8 anos de uso e mais de 70 mil 

quilômetros rodados, de modo que parece natural que o carro não 

estivesse em perfeitas condições. Neste caso, tratando-se de veículo 

usado, caberia ao autor checar cuidadosamente os itens do veículo antes 

da compra, podendo, inclusive, ter reclamado na aquisição do veículo, 

para fins de desconto, não podendo agora se falar em vício, como se 
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fosse oculto. Certo é que o autor poderia ter levado o veículo em um 

profissional, um mecânico de sua confiança, para verificar o carro antes 

de adquiri-lo, a fim de se certificar que o desgaste resultante do uso e da 

idade do veículo não inviabilizaria sua utilização nem exigiria despesas de 

grande monta em pouco tempo de uso. É o comprador do veículo usado, 

em geral, quem deve tomar as cautelas para verificar se está comprando 

carro em bom estado. Nesse sentido, segue a jurisprudência: “Compra e 

venda de bem móvel. Ação de indenização por danos materiais. Problemas 

mecânicos surgidos após a alienação do bem que impossibilitaram a sua 

utilização, causando prejuízos materiais à adquirente. Defeitos que 

poderiam ter sido facilmente constatados, antes da compra e venda, 

através de simples exame realizado por oficina ou mecânico de confiança 

da compradora. Negligência desta em adotar tal providência. Vício oculto. 

Ausência na espécie. Assunção dos riscos do negócio pela adquirente. 

Reconhecimento. Improcedência do pedido inicial. Sentença mantida. Apelo 

da autora improvido” (TJSP, Ap.0012644-64.2006.8.26.0066, 35ª Câmara, 

rel. Des. MENDES GOMES, j. 06/06/2011). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL 

– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE 

DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.A ausência de 

demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício 

oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do 

pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos 

reparos mecânicos realizados. Com a inexistência de ato ilícito, bem como, 

ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral”. 

(TJMT, Ap 62849/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017). Portanto, não há que se falar em restituição 

dos valores despendidos pelo autor para o conserto do veículo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando 

a tutela de urgência ID 9110020. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P.R.I.C. 

SAPEZAL, 31 de julho de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-11.2011.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEANINE DANUSA MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

CARINE TOSTA FREITAS OAB - MS0014041A (ADVOGADO)

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010078-11.2011.8.11.0078. REQUERENTE: JEANINE DANUSA MAYER 

REQUERIDO: MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A, NOVA 

PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

cumprimento de sentença que condenou a parte requerida, de forma 

solidária, ao pagamento de R$ 1.299,00 a título de danos materiais e R$ 

4.000,00 a título de danos morais. Foram realizados quatro depósitos nos 

autos, sendo três pela requerida Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A 

(R$ 1.659,09, R$ 1.066,08 e R$ 4.689,00) e um pela requerida Mabe 

Campinas Eletrodomésticos S/A (R$ 1.776,92). Foi expedido alvará de 

levantamento em favor da parte autora no valor total de R$ 5.946,45 (ID 

6398602 e 6398611). A autora informou a satisfação do débito, conforme 

certidão ID 9256762. Assim, satisfeita a obrigação, julgo EXTINTA a 

presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se 

alvará de levantamento do valor remanescente, conforme certidão ID 

10669730, em favor da requerida Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A, 

uma vez que foi quem efetuou a maior parte dos depósitos. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Publique-se. Expeça-se o necessário para o efetivo 

cumprimento da decisão, com as cautelas de estilo. SAPEZAL, 31 de julho 

de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 013/2018/DF

O Excelentíssimo Dr. Rafael Depra Panichella, Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

Atribuições Legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO o interesse das entidades na utilização de valores 

oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária;

RESOLVE:

Tornar públicoa lista de entidades com o cadastro regular, nos termos do 

Edital nº 001/2017/DF e Provimento nº 05/2015-CGJ:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABAPORÃ/MT

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1. As entidades acima mencionadas deverão apresentar seus projetos, 

em duas vias, no modelo previsto no anexo IV do Edital nº 001/2017/DF, no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente Edital, sob 

pena de ter seu cadastro excluído da lista de entidades beneficiárias;

2. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum, publicado no Diário da Justiça Eletrônico e dado ampla 

divulgação.

Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Tabaporã, Estado de Mato 

Grosso, aos trinta e um (31) dias do mês de julho (07) de dois mil e dezoito 

(2018). Eu, Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli, Gestora Geral 

de 1ª Entrância, que o digitei.

Rafael Depra Panichella. Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 29175 Nr: 1603-47.2017.811.0094

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rosa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ana Ramos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian César de Moraes - 

OAB:16.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ii)intimação do inventariante, após o decurso do referido prazo, sendo 

tudo certificado, para que, apresente nos termos e formas legais, as 

últimas declarações com o esboço da partilha;iii)intimação do herdeiro 

Romildo Rosa do Nascimento para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão, acerca do quinhão descrito e indicado.Além 

do mais, como se depreende da intimação ocorrida f. 88 do Herdeiro 

Romildo, tal ato processual foi apenas para que ele se manifestasse dos 

valores esposados em relação aos bens, não sendo intimado quanto ao 

esboço de partilha juntado aos autos posteriormente.Após, torne os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8833 Nr: 485-51.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola - ME, Rubens Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 (..) Nesse cenário, verifica que o exequente aporta informações e 

documentos que dão indícios de que o pagamento do débito fiscal tenha 

ocorrido. Contudo, insta lembrar que, antes de declarar a execução 

extinta, a Fazenda Pública deve ser ouvida, pois é parte interessada. Da 

mesma forma, conforme orientação esposada diversas vezes pela 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, todos os alvarás e liberações 

de valores concernentes à Fazenda Público/Estado só devem ocorrer 

após sua oportunização de oitiva.Assim sendo, determino, antes de 

declarar extinta a execução, sejam os autos remetidos à Procuradoria da 

Fazenda Pública para que se manifeste sobre os documentos juntados, 

isso num prazo de 10 dias, considerando a urgência que se requer. Caso 

não haja qualquer manifestação, entenderá como quitada a obrigação 

tributária em análise.Outrossim, considerando que houve dois bloqueios 

em valores e, constrições de veículos, desde já determino o desbloqueio 

imediato dos veículos e a expedição de um alvará referente aos valores, 

sendo somente aquele acondicionado no Banco Sicredi, ficando, ainda 

constrito para fins de eventual negativa da Fazenda Pública, apenas o 

bloqueio referente ao Banco do Bradesco. Logo, expeça-se alvará na 

conta indicada em fl. 81 referente aos valores bloqueados na conta do 

Banco Sicredi, cujo ID do Bloqueio é o de nº 072018000008528353.Junte o 

desbloqueio referente aos veículos.No mais, após retorno dos autos da 

Procuradoria, à contadoria para cálculo das custas judiciais 

remanescentes e conclusos para sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22868 Nr: 780-78.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se o exequente para manifestar se deseja manter a restrição 

efetivada via Renajud às fls. 46/47, sob pena de retirada da restrição.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22884 Nr: 795-47.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Forros Ferro Ltda - ME, Valdeir 

Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca de endereço do executado nos termos do artigo 

319, §1º do CPC.

Proceda à busca de endereços do executado Valdeir Gomes Rodrigues 

via BACENJUD. Com o aporte da resposta, sendo obtidos novos 

endereços, proceda-se à citação do executado. Ao reverso, aguarde-se 

a devolução da carta precatória encaminhada ao Juízo de Caarapó-MS, 

sendo que, em caso de diligência negativa, determino desde já a citação 

por edital.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6059 Nr: 1048-50.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Vistos etc.

Cuida de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face 

de Rubens Pacola-ME e Rubens Pacola, consoante certidão de dívida ativa 

acostada aos autos.

 Em fls. 102 o executado requereu a substituição da penhora do veículo 

constrito em fl. 95 pelo bem imóvel descrito na matrícula n. 2996 do CRI de 

Juara/MT.

 Em fls. 124 foi determinada a substituição da penhora do bem móvel pelo 

bem imóvel indicado, sendo que consta nos autos a autorização da 

esposa do executado.

As partes foram devidamente intimadas sem qualquer insurgência.

 Em fls. 134/135 o exequente requereu seja dado baixa via RENAJUD em 

relação ao automóvel constrito considerando que houve a substituição da 

penhora.

 Nesse sentido, considerando a substituição da penhora, defiro a baixa via 

RENAJUD do veículo descrito em fl. 95.

No mais, oficie-se ao CRI para que proceda a anotação da penhora na 

matrícula do imóvel, devendo o CRI enviar cópia da matrícula já com a 

penhora citada.

 Intimem-se as partes, em especial a Fazenda Pública para requerer o que 

entender de direito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9501 Nr: 372-63.2009.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Maziero Pozzobon, Wilson Roque 

Pozzobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 
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OAB:12668, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação dos 

advogados de defesa, para comparecer à audiência designada pelo Juízo 

Deprecado da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, código 

39104, que se realizará no dia 26/08/2018, às 15h30, no endereço: Rua da 

Cereja, 355, Bairro: Centro, telefone: (65) 3642-4064/1950 - 3613-8216, 

CEP: 78050-020, Cuiabá-MT, conforme Ofício nº 745/2018, juntado aos 

autos às fls. 287-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9501 Nr: 372-63.2009.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Maziero Pozzobon, Wilson Roque 

Pozzobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação dos 

advogados de defesa, para comparecer à audiência designada pelo Juízo 

Deprecado da Primeira Vara Criminal e Civel da Comarca de 

Paranatinga-MT, que se realizará no dia 20/08/2018, às 14h00, no 

endereço: Avenida XV de Novembro n. 118, Bairro: Centro, telefone: (66) 

35730-1003 / 1506, CEP: 78870-000, Paranatinga-MT, conforme Ofício nº 

621/2018, juntado aos autos às fls. 288-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9501 Nr: 372-63.2009.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Maziero Pozzobon, Wilson Roque 

Pozzobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação dos 

advogados de defesa, para comparecer à audiência designada pelo Juízo 

Deprecado da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que se 

realizará no dia 03/08/2018, às 15h10, no endereço: Praça dos Três 

Poderes, 175, Bairro: Centro, telefone: (66)3520-3800, CEP: 78550-000, 

Sinop-MT, conforme Ofício nº 1990/2018, juntado aos autos às fls. 

291-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6652 Nr: 1668-62.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Azul Madeiras Ltda, Angelo Versi 

Sequinel, Odemar Luiz Consalter Schenatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente (fls. 77/verso), 

determino a SUSPENSÃO da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, nos 

termos do artigo 921, I do CPC.

 Findo o prazo concedido, deverá o autor adotar as providências 

necessárias ao regular prosseguimento do feito, ficando desde já 

intimado, sob, pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se a Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20828 Nr: 192-08.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Wilson Geovedi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 31, pelo qual a parte autora pugna pela 

habilitação no polo ativo da presente demanda do espólio do de cujus, 

suspendo o presente feito (art. 689, in fine, CPC), pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da Fazenda 

Pública Estadual, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intime-se a Fazenda. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22858 Nr: 772-04.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ademir Zamoner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual consta pedido formulado pela 

parte exequente.

Contudo, o aludido petitório juntado pela parte exequente foi subscrito por 

advogado sem os necessários poderes de representação da parte 

exequente, na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não 

será conhecido por esse juízo.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo, sendo estes restituídos ao peticionante.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7578 Nr: 509-50.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFFM, JVdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, Vanessa Alves Contó - OAB:MT/15.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos.

I – DEFIRO o postulado de fls. 224, sendo assim, SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo de 1 (um) ano, para fins de possibilitar ao exequente a 

localização de bens em nome da parte executada, na forma do art. 921, III, 

§§1º e 4º, do CPC;

II – Uma vez ultrapassado o referido prazo, fica desde já o exequente 

INTIMADO para se manifestar nos autos, mormente requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito;

III – Ultrapassado o aludido prazo da suspensão e, nada sendo postulado, 

fica desde já determinado o arquivamento do feito, na forma do art. 921, 

§2º, do CPC;

IV – Caso contrário, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21129 Nr: 492-67.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abraão Lincon de Laet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abraão Lincon de Laet - 
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OAB:6200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 492-67.2013.811.0094, 

código 21129.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de execução proposta por ABRAÃO LINCON DE LAET em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO.

A inicial foi devidamente recebida, sendo determinada a citação do 

executado que, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer 

manifestação, não opondo embargos.

Sendo assim, foi determinada a expedição de RPV, que consta acostada 

às fls. 45.

O executado comunicou às fls. 49 a quitação da referida RPV.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (fls. 45), havendo notícias que o pagamento 

foi efetivado e transferido para a conta do credor (fls. 49), e nada sendo 

postulado nos presentes autos, tem-se como imperioso o reconhecimento 

de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, a presente 

execução proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos 

do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 4. Disposições Finais

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7567 Nr: 490-44.2006.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dorviria Teófilo Chessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Rerison Rodrigo Babora - OAB:MT/9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 170/2006, código 7567.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença, sendo 

homologado o cálculo apresentado nos autos pela parte executada (fls. 

153).

Após, foi determinada a expedição de RPV, que consta acostada às fls. 

157/158.

O executado comunicou às fls. 172/173 a quitação da referida RPV.

Às fls. 174 este juízo determinou a expedição dos respectivos alvarás, os 

quais constam às fls. 176/178.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente, havendo notícias que o pagamento foi 

efetivado e transferido para a conta do patrono do credor, que, 

devidamente intimado nada manifestou (fls. 186/verso), tem-se como 

imperioso o reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da 

obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 4. Disposições Finais

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 1880-63.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir da Silva Conceição Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 173 e, verificando que os quesitos pelo 

juízo e pela parte autora não fora respondidos quando da realização da 

perícia, consoante laudo de fls. 169, intime-se o perito nomeado por este 

juízo para que, complemente o laudo anteriormente confeccionado, 

constando as respostas aos quesitos de fls. 10 e fls. 43/44.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29642 Nr: 1874-56.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sérgio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10244 Nr: 1103-59.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josenir de Souza Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 
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penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20645 Nr: 9-37.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6979 Nr: 2019-35.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

De igual maneira, proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via 

BACENJUD.

 Com o aporte da resposta, atualize o endereço do(s) executado(s) no 

sistema, visando possibilitar futuras intimações.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22857 Nr: 771-19.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Piller dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8710 Nr: 353-91.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José do Carmo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21248 Nr: 615-65.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. D. Bezerra Comercio de Combustíveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21222 Nr: 588-82.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Afonso de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 
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bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6997 Nr: 2037-56.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Hércules Comby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de realizar a penhora online, intime-se a exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o valor atualizado da dívida, bem 

como o CPF/CNPJ da parte executada, sendo que seu silencio importará 

em extinção do feito nos moldes do artigo 485, III, do CPC.

 Após, com ou sem manifestação, certifique e torne-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20664 Nr: 26-73.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Albano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20584 Nr: 873-12.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunice Aparecida Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5778 Nr: 2-94.2003.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Almeida do Amaral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, José Aroldo 

Daniel, Walderi Roggia, Perci Dalla Corte, Verônica Dalla Corte, Cesar 

Antonio Brizot, Angélica Alves Ferreira, João das Dores Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio João de Carvalho 

Junior - OAB:6232/MT, João Batista Alves Barbosa - OAB:MT/4945, 

Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laurí Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B/MT, Mauro Antonio Stuani - OAB:6.117-B, Vênus Mara 

Soares da Silva - OAB:MT/8677

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 387/388, pelo qual a parte autora 

pugna pela habilitação no polo ativo da presente demanda do espólio do de 

cujus Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, suspendo o presente feito (art. 

689, in fine, CPC) e DETERMINO a CITAÇÃO dos requeridos e do espólio, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem quanto ao pleito de 

habilitação no polo ativo da presente lide, atentando-se para que a citação 

ocorra nos termos do art. 690, parágrafo único, do CPC;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da União, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29640 Nr: 1873-71.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Preliminarmente, verifica-se que a execução já se encontra garantida, 

consoante se denota da nomeação à penhora efetuada pelo executado às 

fls. 233.

Noutro giro, preconiza o art. 835 do CPC, que o dinheiro, tem preferência 

na ordem de penhora dentre os demais bens.

 “Art. 835 - A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; [...]”.

 Posto isto, defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22873 Nr: 785-03.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Melo Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21005 Nr: 364-47.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Xavier Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20895 Nr: 259-70.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurema Bones

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20646 Nr: 10-22.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que ao realizar a penhora online em 

ativos da executada, foi constatado que o CPF n. 627.597.449-49 indicado 

na petição de fl. 37, se encontra cadastrado na Receita Federal com o 

nome de Adenir Martins, e não do executado Ademir Martins, razão pela 

qual restou frustrada a tentativa de penhora online via Bacenjud, como se 

vê dos extratos anexos.

Destarte, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, traga aos 

autos o CPF correto do executado, ou informe se o resultado obtido 

refere-se à mesma pessoa, sendo que seu silencio importará em extinção 

do feito nos moldes do artigo 485, III, do CPC. Após, com ou sem 

manifestação, certifique e torne-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20990 Nr: 349-78.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Barbosa Serviços - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de realizar a penhora online, intime-se a exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o valor atualizado da dívida, bem 

como o CPF/CNPJ da parte executada, sendo que seu silencio importará 

em extinção do feito nos moldes do artigo 485, III, do CPC.

 Após, com ou sem manifestação, certifique e torne-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6906 Nr: 1925-87.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Conservas Litoral 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7051 Nr: 2063-54.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que ao realizar a penhora online em 
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ativos da executada, foi constatado que o CPF n. 559.936.211-68 indicado 

nos autos, se encontra cadastrado na Receita Federal com o nome de 

Sidnei Luiz Leite, e não do executado Sidnei Leite, razão pela qual restou 

frustrada a tentativa de penhora online via Bacenjud, como se vê dos 

extratos anexos.

Destarte, intime-se a parte exequente para que decline nos autos, no 

prazo legal, o CPF correto do executado, sendo que seu silencio importará 

em extinção do feito nos moldes do artigo 485, III, do CPC. Após, com ou 

sem manifestação, certifique e torne-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6863 Nr: 1908-51.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20736 Nr: 102-97.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Borges de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21010 Nr: 369-69.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sérgio Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9573 Nr: 437-58.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tigrão Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627

 Vistos, etc.

I – Recebo a impugnação de fls. 1216/1218 e, nos termos do art. 525, §6º, 

do CPC, concedo os pleiteados efeitos suspensivos, ante a garantia do 

juízo;

II – Intime-se o impugnado, na pessoa de seu advogado, para, querendo, 

apresentar resposta à impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão;

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31959 Nr: 1069-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PENIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA, Flávio Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da informação contida à fl. 41, bem como dos documentos 

acostados às fls. 46/47, defiro o pedido do requerente.

Deste modo, designo a Empresa Turra Armazéns Gerais, para 

recebimento dos grãos serem colhidos nestes autos, em substituição ao 

Armazen Empresa Cargil.

EXPEÇA-SE ofício à Empresa Turra Armazén, localizada neste município 

de Tabaporã-MT, para que seja cientificada da presente decisão; 

determinando que todo milho entregue pelo Requerente (ou pelos 

requeridos caso seja realizada a colheita por eles) seja devidamente 

inventariada com a data, quantidade e local de colheita (matrícula) e local 

de armazenamento.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20370 Nr: 664-43.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Martins Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 664-43.2012.811.0094, 

código 20370.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença, sendo 

julgada procedente a impugnação oposta pela parte executada.

Após, foi determinada a expedição de RPV, que consta acostada às fls. 

120/121.

O executado comunicou às fls. 122/123 a quitação da referida RPV.

Às fls. 124 o exequente pugna pela liberação dos valores depositados 

nos autos.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (fls. 120/121), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (fls. 122/123), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 4. Disposições Finais

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para fins de liberação dos valores 

depositados nos autos, proceda-se com o levantamento em favor dos 

respectivos credores.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28871 Nr: 1417-24.2017.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 22, sendo assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia 

das certidões de nascimento dos filhos havidos na constância do 

casamento, tal como relatado na exordial, bem como, cópia das certidões 

de óbitos dos filhos já falecidos, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito (item 8 da decisão de fls. 22/verso).

Com o aporte de aludidos documentos, dê-se vistas dos autos ao MPE.

Caso contrário, deixando a parte autora transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, certifique e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21135 Nr: 499-59.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Ribeiro Zanin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 499-59.2013.811.0094, 

código 21135.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença, sendo a 

parte exequente devidamente citada, tendo manifestado às fls. 123/verso, 

que concorda com o cálculo apresentado pela exequente.

Após, foi determinada a expedição de RPV, que consta acostada às fls. 

125/126.

O executado comunicou às fls. 127/128 a quitação da referida RPV.

Às fls. 132 o exequente pugna pela liberação dos valores depositados 

nos autos.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (fls. 127/128), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (fls. 127/128), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 4. Disposições Finais

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para fins de liberação dos valores 

depositados nos autos, proceda-se com o levantamento em favor dos 

respectivos credores.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20622 Nr: 910-39.2012.811.0094

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Pereira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob n° 

910-39.2012.811.0094, Código 20622.

S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de execução de honorários, promovida pelo patrono da parte 

autora em face de Banco Bradesco S/A, visando à satisfação da verba 

fixada em sentença de 39/41 a título de honorários advocatícios, a qual foi 

confirmada em sede recursal (fls. 73).

Às fls. 77/80 a parte executada comprova o pagamento da respectiva 

importância.

De outro lado, o credor, em manifestação de fls. 90, informa que concorda 

com o montante depositado.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

 É o relatório.

2. Fundamentação

Com efeito, ao que consta dos autos, a obrigação a título de honorários 

sucumbenciais, perseguida pelo Patrono da parte autora foi satisfeita, tal 

como se revela no comprovante de fls. 77/80, ante a concordância do 

exequente, expressa em petitório de fls. 90.

Nesse cenário, cabe a extinção da execução, apenas em relação a 

obrigação fixada a título de honorários.

3. Dispositivo

“Ex positis”, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, , 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, apenas em 

relação à execução da verba honorária fixada em sentença de fls. 39/41.

EXPEÇA-SE ALVARÁ judicial para fins de liberação do montante descrito 

no comprovante de fls. 80, proceda-se com a liberação em favor do 

respectivo credor.
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Ultimada a aludida providência e, nada sendo postulado, fica desde já 

autorizado o arquivamento do feito, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25356 Nr: 476-11.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sky Serviços de Banda Larga - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob n° 

476-11.2016.811.0094, Código 25356.

S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que a 

parte executada informou nos autos o depósito do montante perseguido 

pelo exequente (fls. 201/202).

Instado, o exequente informou que concorda com o montante depositado 

nos autos, pugnando pela liberação (fls. 204).

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

 É o relatório.

2. Fundamentação

Com efeito, ao que consta dos autos, a obrigação perseguida pelo 

exequente foi satisfeita, tal como se revela no comprovante de fls. 202, 

ante a concordância do exequente, expressa em petitório de fls. 204.

Nesse cenário, cabe a extinção da execução, bem como, a liberação do 

montante que consta depositado.

3. Dispositivo

“Ex positis”, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, , 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença movido por 

GERALDINO VIANA DA SILVA em face de SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA, ante a satisfação da obrigação.

EXPEÇA-SE ALVARÁ judicial para fins de liberação do montante 

depositado nestes autos, proceda-se com a liberação em favor do 

exequente.

Sem honorários, ante o pagamento voluntário. Custas já adimplidas.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do feito.

Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23420 Nr: 184-60.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISE SENABIO GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:OAB/DF 24.214, Lasthênia Freitas Varão - OAB:4659, Marcelo 

Alexandre Oliveira da Silva - OAB:OAB/MT 14.039, Ussiel Tavares 

da Silva Filho - OAB:

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob n° 

184-60.2015.811.0094, Código 23420.

S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que a 

parte executada informou nos autos o depósito do montante perseguido 

pelo exequente (fls. 61).

Instado, o exequente informou que concorda com o montante depositado 

nos autos, pugnando pela liberação (fls. 62).

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

 É o relatório.

2. Fundamentação

Com efeito, ao que consta dos autos, a obrigação perseguida pelo 

exequente foi satisfeita, tal como se revela no comprovante de fls. 61, 

ante a concordância do exequente, expressa em petitório de fls. 62.

Nesse cenário, cabe a extinção da execução, bem como, a liberação do 

montante que consta depositado.

3. Dispositivo

“Ex positis”, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, , 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença movido por 

GEISE SENABIO GASPAR em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ante a 

satisfação da obrigação.

EXPEÇA-SE ALVARÁ judicial para fins de liberação do montante 

depositado nestes autos, proceda-se com a liberação em favor do 

exequente.

Sem honorários, ante o pagamento voluntário. Custas já adimplidas.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do feito.

Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9895 Nr: 759-78.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta por 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, em face de PAULO ROGÉRIO 

RIVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Por força da decisão de fls. 258/262 a presente demanda foi convertida 

em ação de execução, sendo determinada a citação do executado que, 

consoante se verifica às fls. 282 restou infrutífera.

Instada à parte exequente, aportou às fls. 287/290 manifestação de 

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, informando ser terceira interessada, bem 

como, que se operou sub-rogação em seu favor, requerendo o ingresso 

no polo ativo da presente demanda, bem como, o prosseguimento do feito.

Juntou documentos de fls. 291/352.

Posto isso, DECIDO:

I – Considerando que a peticionante comprovou a formalização da 

sub-rogação, juntando termo de sub-rogação dos contratos executados 

nestes autos, além das notas promissórias representativas do débito, do 

instrumento particular de prestação de garantia mediante constituição de 

caução de quotas de fundo de investimento financeiro, contratos de 

abertura de crédito fixo e renegociações autorizadas pelo BACEN, DEFIRO 

o postulado de fls. 287/290 para que a empresa GUIMARÃES AGRÍCOLA 

LTDA passe, doravante, a figurar no polo ativo da presente execução, 

consoante disciplina o art. 778, §1º, IV, do CPC;

II – PROCEDA-SE com as alterações necessárias na capa dos autos, bem 

como, habilitação dos respectivos procuradores da credora;

III – Ultimada a aludida providência, INTIME-SE a exequente Guimarães 

Agrícola LTDA para que, ciente da diligência realizada no endereço do 

executado constante nos autos (fls. 282), se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, mormente informando endereço atualizado do executado, 

para fins de viabilizar a citação do executado, tal como pleiteado.

IV – Aportando aludido endereço, cumpra-se a ordem de citação já 

proferida. Caso contrário, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22214 Nr: 303-55.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperverde - Cooperativa Agropecuária e Industrial 

Vale do Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Leonardo Bilibio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andrea do Amaral de 
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Paula - OAB:MT/11.543-B, Rafael Barion de Paula - OAB:MT/11.063-B, 

Rodrigo de Freitas Sartori - OAB:MT/15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao postulado de fls. 256 e, considerando que a missiva 

expedida nestes autos já foi devolvida, sendo integralmente atingida a 

finalidade deprecada, consoante se verifica às fls. 219/221, DECIDO:

I – Tem-se como prejudicado o pleito de não devolução da carta 

precatória, a teor da decisão de fls. 257;

II – No mais, INDEFIRO o pedido de anotação da penhora junto à matrícula 

do imóvel, pois, tal ato compete ao exequente providenciar, mediante 

apresentação do auto de penhora no registro competente, nos termos do 

art. 844 do CPC;

III – Antes deliberar o pleito de designação de hasta pública, nos termos do 

art. 799, I, e art. 804, ambos do CPC, intime-se o credor hipotecário 

BANCO DO BRASIL S/A para que, ciente da penhora efetivada nestes 

autos, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, 

exerça seu direito de preferencia;

IV – Sem prejuízo, certifique nos autos eventual decurso do prazo que 

assiste à defesa dos executados em relação à penhora e avaliação do 

imóvel descrito no auto de fls. 221;

 V – Por fim, INTIME-SE a parte exequente para que, junte aos autos cópia 

da matrícula atualizada do imóvel, isto no prazo de 15 (quinze) dias, já 

constando o cumprimento da providência descrita no sobredito art. 844 do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11103 Nr: 725-69.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cumaru Madeiras Beneficiadas Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Quessada Milan - 

OAB:MT/7.131

 Vistos, etc.

I – Considerando que o autor, devidamente intimado na pessoa de seu 

patrono, nada manifestou em relação ao prosseguimento do feito, 

consoante se vê às fls. 256, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal do autor, 

para manifestação quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, 

mormente requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação dos autores, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22912 Nr: 816-23.2014.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ante a concordância da parte impugnada com o cálculo e tese 

suscitadas às fls. 93/99 pela parte impugnante/executada, JULGO 

PROCEDENTE a presente Impugnação à Execução, com fundamento no 

art. 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, reconhecendo o 

excesso de execução apresentado pela impugnada/exequente.Ademais, 

homologo o cálculo formulado pela executada em sua impugnação de fls. 

93/99 dos autos.Outrossim, determino que sejam expedidas as 

competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV ou Precatórios, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para pagamento do débito, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 910, § 1º, do NCPC e 

artigo 100, § 3º, da CF/88.Após a expedição da competente RPV ou 

Precatório e, juntada aos autos as informações - nos termos dos Artigos 

7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o 

depósito dos valores devidos - PROCEDA à Senhora Gestora, com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados, certificando nos autos.CONDENO 

a parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10% calculado sob o valor da causa (art. 85, § § 1º e 3º, do 

CPC) no entanto, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, aplique-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15.Após o trânsito 

em julgado, cumpridas todas as determinações e nada mais sendo 

requerido, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11385 Nr: 136-43.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joceli Marques Herrmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença, em que a 

parte executada concordou com os cálculos apresentados pela 

exequente.

Às fls. 150/151 consta a expedição de RPV, sendo comunicado, às fls. 

152, o pagamento da RPV inerente aos honorários de sucumbência, não 

aportando, até o momento, informações quanto ao pagamento da RPV que 

assiste à titular do benefício outrora vindicado nesses autos.

Posto isso, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de alvará judicial em favor da 

respectiva credora da RPV cujo pagamento foi comunicado às fls. 152, 

bem como, que ultimada a aludida providência, permaneçam os autos 

aguardando o cumprimento da RPV de fls. 150.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11417 Nr: 165-93.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Terezinha Ines Zaro, José 

dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt, 

Espólio de Angelo Pasinato, Terezinha Ines Zaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Mateussi - 

OAB:75415/SP, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, Ronan 

Pagnani Trujillo - OAB:MT/10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:MT/12.674, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao certificado às fls. 135, INTIME-SE a parte EXEQUENTE 

para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, 

mormente requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 
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Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 (..) DECIDO:I – No que tange a testemunha Milton Alves Damasceno, foi 

determinada a expedição de precatória à Comarca de Cuiabá/MT (fls. 270), 

contudo, até o presente momento não se verifica aludida providência, 

sendo assim, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de carta precatória à Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de oitiva de Milton Alves Damasceno;II – Em 

relação às testemunhas Carlos Claudino de Melo e Hildebrando José Pais 

dos Santos, tem-se que restou infrutífero o cumprimento do ato deprecado 

à Comarca de Sinop/MT, consoante se verifica às fls. 345, isto por desídia 

da parte interessada na produção de referida prova oral, que nem ao 

menos compareceu na solenidade designada no juízo deprecado. Sendo 

assim, DECLARO a PRECLUSÃO da produção da prova oral em relação as 

testemunhas Carlos Claudino de Melo e Hildebrando José Pais dos Santos, 

ante a inércia da parte interessada, que deixou de comparecer ao ato 

deprecado e adotar as providências necessárias para fins de viabilizar o 

cumprimento da finalidade da respectiva missiva;III – Por fim, quanto às 

testemunhas Rogério Sokano, e Maurício José Pinto, aguarde-se o retorno 

das missivas expedidas à Comarca de Juara e Sinop, respectivamente. 

Isto porque, o juízo deprecado entendeu por bem redesignar o ato, 

fundamentado nas razões constantes às fls. 347/348, as quais são 

inerentes ao processamento e rotina da Secretaria daquele Juízo, não 

podendo este juízo acolher a pretensão autoral explanada às fls. 346, sob 

pena de cercear a defesa dos requeridos; IV – Ademais, registre-se que a 

solenidade para oitiva da testemunha Rogério Sokano já se encontra 

designada para data que se avizinha (15/08/2018 às 15h30min., no Juízo 

deprecado de Juara/MT), de modo que, não se vislumbram maiores 

prejuízos ao autor, pois o feito ainda aguarda o cumprimento dos atos 

deprecados em relação as testemunhas Milton Alves Damasceno e 

Maurício José Pinto.V – Uma vez cumpridos os atos deprecados e, sendo 

encerrada a fase probatória, cumpra-se o disposto na decisão de fls. 

307/verso.Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10025 Nr: 891-38.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Fávaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazôniaphos Nutrição Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:MT/ 3.162

 Assim, foram os autos remetidos à conclusão, motivo pelo qual, DECIDO: I 

– INTIME-SE a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, para que, ciente 

dos valores depositados a título de honorários periciais por ambas as 

partes, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, mormente informando se 

concorda com a contraproposta formulada pelo requerido às fls. 181; II – 

Para tanto, proceda a Sra. Gestora com a consulta e impressão do 

montante que consta depositado em conta única vinculada a este 

processo, inerente a atualização dos depósitos de fls. 124 e fls. 126; III - 

Ultrapassado o referido prazo, havendo concordância da empresa 

nomeada por este juízo, intime-se para que dê início aos trabalhos, 

atentando-se ao prazo já fixado quando da nomeação; IV - Após a juntada 

da conclusão técnica nos autos, intimem-se as partes para no prazo 

sucessivo de dez (10) dias manifestarem-se sobre a aludida prova. V - 

Por derradeiro, venham-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução, na forma pleiteada por ambas as partes. VI – Na 

hipótese de não haver concordância da empresa nomeada como perita do 

juízo, intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias e, após, tornem os autos conclusos..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11302 Nr: 55-94.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva, Zaed - Construções e 

Serviços Ltda, Jaira Tânia Silva Zany

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Siqueira da Silva 

- OAB:MT/6120, David Celson Ferreira de Lima - OAB:MT/11.092, 

Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima - OAB:MT/ 14.959, Élcio 

Lima do Prado - OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:MT/3.546-A, Thiago Louzich da Silva - OAB:MT/ 17.532, Viviana 

Karine Delben Ferreira de Lima - OAB:MT/ 11247

 Vistos.

I – Considerando que os requeridos devidamente cientes da inviabilidade 

de realização da prova pericial pelo engenheiro civil da Prefeitura de 

Tabaporã/MT, tal como informado às fls. 468/469, se manifestaram às fls. 

496/497, porém, nada corroboraram para demonstrar a pertinência de 

aludida prova, nem mesmo se prontificaram a custear as despesas na 

produção da perícia, DECLARO preclusa a produção da prova pericial;

 II – No mais, HOMOLOGO a desistência em relação à testemunha Edson 

Amorim da Costa (fls. 497/verso, fls. 498 e fls. 499) e, DECLARO 

ENCERRADA a fase probatória;

III – INTIMEM-SE as partes para apresentarem suas razões finais escritas, 

isto no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando com o autor, após o primeiro 

requerido Paulo Rogério Riva e, por fim, o segundo requerido, no prazo de 

sucessivo de 15 (quinze) dias, assegurada a vista dos autos, na forma do 

art. 364, §2º, do CPC;

IV – Por fim, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e, oportunamente 

tornem os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11110 Nr: 732-61.2010.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. de Melo Madeiras - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o postulado de fls. 523 não veio acompanhado de 

qualquer justificativa hábil a embasar o sobrestamento da ação e, 

sobretudo em se tratando de processo inserido na Meta2 do CNJ, DECIDO:

I – INDEFIRO o postulado de fls. 523 e, nos termos do art. 95 do CPC/15, 

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

PROCEDA com o depósito do valor dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão na produção da aludida prova pericial e julgamento do feito na 

fase que se encontra, , devendo a parte autora arcar com o ônus de sua 

inércia.

II – Uma vez efetivado o depósito, INTIME-SE a empresa nomeada como 

perita do juízo para que dê início aos trabalhos, cumprindo as demais 

determinações fixadas na decisão que determinou a realização da prova 

pericial. Caso contrário, certifique-se e tornem os autos conclusos, no 

prazo mais exíguo possível.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11211 Nr: 833-98.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva, Rodrigues e Lovato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:14954, Silvio 
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Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 Vistos.

Nos termos do artigo 17, §4º da Lei n. 8429/92, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual, para manifestação, no prazo legal.

Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11210 Nr: 832-16.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva, Rodrigues e Lovato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 Vistos.

Nos termos do artigo 17, §4º da Lei n. 8429/92, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual, para manifestação, no prazo legal.

Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20147 Nr: 438-38.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Percival 

Cardoso Nóbrega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva, Apolinário 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em cumprimento a decisão de fls. 153/154, nos termos do artigo 17, §4º da 

Lei n. 8429/92, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, para 

manifestação, no prazo legal.

Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11957 Nr: 692-45.2011.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Vergilio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carrassa - OAB:4.223-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o prazo postulado às fls. 333 já se esgotou, na esteira 

da decisão de fls. 334, REMETAM-SE os autos à União, para que 

manifeste eventual interesse na causa.

 Oportunamente tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21243 Nr: 610-43.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20849 Nr: 212-96.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".
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Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20566 Nr: 855-88.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Zanetoni Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20699 Nr: 64-85.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsander de Melo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20800 Nr: 164-40.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernildo Loga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 
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mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20593 Nr: 882-71.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20527 Nr: 813-39.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10302 Nr: 1130-42.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givaldo Francisco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20938 Nr: 301-22.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20960 Nr: 320-28.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rainildo Celes Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21195 Nr: 562-84.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Felix de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20571 Nr: 860-13.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catiane Carvalho Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 
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CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21225 Nr: 591-37.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Ajala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20865 Nr: 229-35.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20690 Nr: 53-56.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 
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948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20969 Nr: 328-05.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20910 Nr: 273-54.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10266 Nr: 1145-11.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio Magalhães Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 
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nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20799 Nr: 163-55.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20883 Nr: 247-56.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20961 Nr: 321-13.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenilda Ferreira de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.
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Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21187 Nr: 553-25.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeliro dos Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21159 Nr: 525-57.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Aparecida da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20760 Nr: 124-58.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givaldo Francisco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21200 Nr: 567-09.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Aparecido de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20583 Nr: 872-27.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Lauschner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em vista que 

não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo 

que, segundo informações, está em lugar incerto.

 De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do 

CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após 

o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do 

executado.

Apenas é possível realizar a citação por edital na execução fiscal depois 

do exaurimento de todas as tentativas para encontrar o executado, 

devendo, antes, haver as diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª 

T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 

°.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 

948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. 

Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. 

Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, p.203.)

Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no âmbito do 

STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação legal para que 

o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do 

réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no enunciado 414 da 

Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Logo, não restando esgotados os meios de localização dos executados, 

nem mesmo constando nos autos informações que estes se encontram 

em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do 

CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela parte 

exequente, determino seja realizada busca de endereços via BACENJUD 

com a consequente expedição de citação nos endereços alavancados. 

Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) 

mesmo(s), determino a citação via edital.

Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20783 Nr: 147-04.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Vitor Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido efetuado pela exequente.

Outrossim, depreendem-se dos recibos anexos, que a busca realizada, 

pelo sistema RENAJUD, no intuito de efetuar bloqueio em veículos que se 

encontrem em nome da parte executada restou infrutífera.

Assim, intimem-se a parte exequente para requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20650 Nr: 14-59.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 

ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10229 Nr: 1135-64.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Batista Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 

ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.
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 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22864 Nr: 776-41.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Ondina Oliveira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido efetuado pela exequente.

Outrossim, depreendem-se dos recibos anexos, que a busca realizada, 

pelo sistema RENAJUD, no intuito de efetuar bloqueio em veículos que se 

encontrem em nome da parte executada restou infrutífera.

Assim, intimem-se a parte exequente para requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22869 Nr: 781-63.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dreyer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido efetuado pela exequente.

Outrossim, depreendem-se dos recibos anexos, que a busca realizada, 

pelo sistema RENAJUD, no intuito de efetuar bloqueio em veículos que se 

encontrem em nome da parte executada restou infrutífera.

Assim, intimem-se a parte exequente para requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20580 Nr: 869-72.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Correia de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido efetuado pela exequente.

Outrossim, depreendem-se dos recibos anexos, que a busca realizada, 

pelo sistema RENAJUD, no intuito de efetuar bloqueio em veículos que se 

encontrem em nome da parte executada restou infrutífera.

Assim, intimem-se a parte exequente para requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20568 Nr: 857-58.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pimentel Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido efetuado pela exequente.

Outrossim, depreendem-se dos recibos anexos, que a busca realizada, 

pelo sistema RENAJUD, no intuito de efetuar bloqueio em veículos que se 

encontrem em nome da parte executada restou infrutífera.

Assim, intimem-se a parte exequente para requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24804 Nr: 147-96.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Z. M. Ltda - ME, Kelly Luciane 

Correia de Santana, Adonias Correia de Santana, Valdemar Pereira dos 

Santos, Maria Lucila Ajala Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 

ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6985 Nr: 2025-42.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sérgio Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido efetuado pela exequente.

Outrossim, depreendem-se dos recibos anexos, que a busca realizada, 

pelo sistema RENAJUD, no intuito de efetuar bloqueio em veículos que se 

encontrem em nome da parte executada restou infrutífera.

Assim, intimem-se a parte exequente para requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22974 Nr: 857-87.2014.811.0094

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Divino Silva de Souza, Marcondes Eurico Silva 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Vergilio de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..) .3.Dispositivo“Ex positis”, com fulcro no art. 485, I, do CPC/15, 

INDEFIRO a INICIAL, ante o não recolhimento das custas e despesas 

processuais, por consectário, DECLARO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.PRECLUSA a via recursal, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9877 Nr: 735-50.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Eduardo Esquiçato 

Dias - OAB:MT/10.120, Névio Pegoraro - OAB:6904-B

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração que o recuperando se encontra preso e 

recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, 

cumprimento pena por força de sentença condenatória prolatada em autos 

diversos, consoante Guia de Execução Penal distribuída naquele juízo 

código apolo 37430, consoante andamento processual acostado à fl. 245, 

defiro o pedido de fl. 210 e determino a remessa do presente feito à Vara 

de Execuções Penais daquela Comarca, para fins de unificação de pena.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intime-se a defesa, caso haja defensor constituído.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11089 Nr: 711-85.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Maria Castaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio, Alvelina da Conceição Bezerra 

Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Cardoso Castaldo - 

OAB:MT/8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes 

acerca da proposta de honorários de fls. 77/78, nos termos da decisão de 

fls. 87/88, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22498 Nr: 538-22.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT/16.691-A, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/DF 27474

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados acerca da petição de fls.122/123, que designou nova 

data para inicio dos trabalhos periciais, bem como, para apresentar os 

documentos solicitados pelo perito no item 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27492 Nr: 661-15.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romalino Pedro Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Recurso de apelação, proposto na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 II – Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

III – Ultrapassado o prazo das contrarrazões, certifique-se e remetam-se 

os autos à Superior Instância..

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24777 Nr: 128-90.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ribeiro dos Santos, PAULA P. GOMES 

S. R. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

autora, para manifestação, requerendo o que de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26582 Nr: 115-57.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Lopes dos Santos - 

OAB:24.052, Leonardo Dias Ferreira - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

autora, para memoriais escritos nos termos da decisão de fls. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29853 Nr: 1988-92.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coimbra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para impugnação à contestação de fls. 

61/72, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24558 Nr: 886-06.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueliton Girardi Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos em correição.

Devidamente citado (fl. 77), o acusado, por intermédio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação (fls. 78/79), arrolando as 

mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual, além de 

arrolar a testemunha indicada à fl. 79.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.
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Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 

2018, às 16h30min.

Intime-se o acusado.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Requisitem-se os policias que foram arrolados como testemunhas, para 

comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22223 Nr: 312-17.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Matias Pech

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos em correição.

Devidamente citado (fl. 102), o acusado, por intermédio de defensor 

dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 106/107), arrolando as 

mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 

2018, às 15 horas.

Intime-se o acusado.

Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, residentes 

em comarcas diversas.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24332 Nr: 746-69.2015.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerso Santos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos em correição.

Devidamente citado (fl. 49), o acusado, por intermédio de defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 51), arrolando as mesmas 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 

2018, às 13h30min.

Intime-se o acusado.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Requisitem-se os policias que foram arrolados como testemunhas, para 

comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 2148-12.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Vistos, etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do Novo 

Código de Processo Civil.

 Não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do NCPC, com 

fulcro no disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do 

NCPC.

Assim, intime-se o executado, pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) 

dias pagar os débitos alimentares atuais, referentes aos três meses em 

atraso antes do ajuizamento da ação - R$ 908,27 (novecentos e oito reais 

e vinte e sete centavos), devidamente corrigido, e as que vencerem no 

curso do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial, e decretação 

de sua prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme Art. 

528, parágrafos 1º e 3º do NCPC.

 Apresentando o executado justificativa acerca do inadimplemento das 

prestações alimentícias, intime-se a exequente para manifestação, em 05 

(cinco) dias e, após, vista ao MPE para manifestação.

Ainda, no que tange as prestações pretéritas (Março e Abril), intime-se o 

executado, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os 

débitos alimentares pretéritos no valor de R$ 413,91 (quatrocentos e treze 

reais e noventa e um centavos), acrescido de custas, se houver (Art. 

523, caput, NCPC).

Advirta-se o executado que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento, conforme previsão 

do § 1º, do Art. 523 do NCPC.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(Art. 523, §3º, NCPC), e oficie-se o Cartório competente desta cidade, 

para promover o protesto, bem assim os órgãos de proteção ao crédito 

SCPC e SERASA para negativação do nome do executado, 

encaminhando-se em anexo aos respectivos ofícios a serem expedidos, 

cópia do pronunciamento judicial a ser protestado, bem assim, cópia da 

planilha do débito atualizado para constar no protesto, devendo ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 955 de 1001



informado a este juízo o cumprimento desta determinação.

Advirta-se o executado de que a impugnação poderá ser oferecida em 15 

(quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o pagamento voluntário 

do débito, nos termos Art. 525 do NCPC.

Ainda, consigne-se no mandado que o Senhor Oficial de Justiça, no ato da 

intimação, deverá consultar se o executado dispõe de condições 

econômicas para constituir advogado para defendê-lo, devendo constar 

na certidão a resposta obtida.

Caso o executado informe a impossibilidade de contratar um profissional, 

nomeio a Drª Ana Carolina Belleze Silva para atuar em prol do executado, 

devendo esta ser intimada acerca da nomeação e para que, no prazo 

legal, promova a defesa dos interesses da parte.

Ciência à Defensoria Pública e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Tapurah/MT, 14 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20609 Nr: 46-95.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alexandre Tacca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO JOIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427 mt

 Reimpulsiono os autos para a intimação da parte requerente, por seu 

procurador, quanto aos honorários propostos pelo Sr. Perito Nomeado, 

Márcio Alexandre Prado Monteiro da Silva, no valor de R$ 6.330,00 (seis 

mil trezentos e trinta reais), para efetuar e comprovar nos autos o 

depósito no prazo de 05 dias, através de guia para depósito em conta 

única, a ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, no link depósitos judiciais na opção emissão de guia pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63181 Nr: 1133-37.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca, ALBARI FONSECA 

TRANSPORTES, SUELY NERIS SANDI, VALTER SANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, quanto a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57232 Nr: 759-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reical Industria e Comercio de Calcario Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro André Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para efetuar o complemento do depósito da diligência, no 

valor de R$ 423,20 em favor da Oficial de Justiça Pamella Daiane Meinerz, 

devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, em 

conformidade com o requerimento a fl. 28, sob pena de expedição de 

certidão de crédito em favor do Oficial de justiça, no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62715 Nr: 850-14.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca, ALBARI FONSECA 

TRANSPORTES, SUELY NERIS SANDI, VALTER SANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970/B, SUELEM NERIS SANDI - OAB:81927

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, quanto a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 14371 Nr: 43-48.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO JOSÉ IZEPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - OAB:OAB/MT 

4972-B, Viviane Martins de Santana - OAB:MT/10.493-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63216 Nr: 1157-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDO, GCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane de Faveri kirnev - 

OAB:MT 24103/O

 Processo n°: 2891-85.2017.811.0108 (Código 60834)

Requerente: Isabela Charlico de Oliveira

Requerido: Juliano Correa Proenço

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.16), e, considerando que o 

Defensor Público atua em defesa da parte requerente, nomeio para 

patrocinar a defesa técnica do requerido o(a) advogado(a) Daiane de 

Faveri Kirnev, OAB/MT 24.103-O.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios à causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 8 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Intime-se a causídica nomeada para comparecer à audiência 

anteriormente designada, bem como para apresentar a defesa do 

requerido, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de julho o de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito cooperadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63888 Nr: 1606-23.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DION DA SILVA E CIA LTDA ME (S A 

SONORIZAÇÃO E PUBLICIDADE), Alex Dion da Silva, INDIA NARA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 
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- OAB:MT/20.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE MANDADOS - IMPULSIONAMENTO

 Nos termos do Art. 649, §3º da CNGC, do qual se extrai que o mandado 

será repassado ao oficial de justiça após o recolhimento das devidas 

custas de condução, INTIMO A PARTE AUTORA A EFETUAR O 

PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À DILIGÊNCIA DEVIDA 

PARA DESLOCAMENTO AO ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO, cujo 

valor perfaz R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de devolução do mandado de citação à Secretaria 

da Vara Única independentemente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 1480-70.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU BOBEK, Lizandra Zanini Bobek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE MANDADOS - IMPULSIONAMENTO

 Nos termos do Art. 649, §3º da CNGC, do qual se extrai que o mandado 

será repassado ao oficial de justiça após o recolhimento das devidas 

custas de condução e considerando A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA INFORMANDO PAGAMENTO À MENOR, INTIMO A PARTE 

AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR CORRESPONDENTE À DILIGÊNCIA 

JÁ RECOLHIDA, QUANTIA DEVIDA PARA DESLOCAMENTO AO 

ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO, cujo valor perfaz R$ 115,90 (cento 

e quinze reais e noventa centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de devolução do mandado à Secretaria da Vara Única independentemente 

de cumprimento

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54656 Nr: 1289-36.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR FRANCISCO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Trata-se de pedido de arbitramento de honorários advocatícios pelos 

serviços prestados pelos causídicos nomeados, conforme decisões de 

fls. 60 e 100 (fls. 131/132)

Pois bem. Considerando os atos praticados pelos defensores nomeados, 

arbitro os honorários advocatícios em 9URH (R$8.068,56), que deverá ser 

dividido em partes iguais entre os defensores.

Expeçam-se as certidões dos honorários, conforme requerido.

Cumpra-se a sentença proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58769 Nr: 798-58.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado WILLIAN SEVERINO DA SILVA a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 39.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 55/56.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 

16:50 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57745 Nr: 262-47.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO APOLINARIO VALDIVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 123 e considerando que é de conhecimento 

de todos que as nomeações de advogados seguem, em regra, uma 

ORDEM CRONOLÓGICA DE REVEZAMENTO, e é efetivada através de 

decisão do magistrado, este juízo foi induzido a erro pela certidão de fl. 57, 

uma vez que não caberia outra interpretação, diversa da de que o próprio 

réu, no balcão da secretaria, estaria indicando a advogada como sua 

patrona.

 No entanto, atendendo ao princípio da economia processual e da 

celeridade, considerando que a Dra. Angelita Kemper atuou em todas as 

fases do processo até a prolação da sentença, fica a mesma nomeada 

como defensora dativa do réu, razão pela qual arbitro honorários pelos 

serviços prestados conforme tabela mínima da OAB/MT (10URH).

Advirto a Secretaria da Vara para prestar mais atenção aos atos de seu 

ofício, evitando-se equívocos dessa natureza, sob pena de 

responsabilidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57311 Nr: 47-71.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ADÃO, MARCIA RODRIGUES 

DE FREITAS ADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense em face 

do Paulo Sergio Adão e outra, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Conforme manifestação de fl. 55, a parte exequente informou que os 

executados cumpriram integralmente o acordo, razão pela qual pugnou 

pela extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II, do NCPC.

É o relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Assim, considerando a informação de cumprimento integral do acordo 

pelos executados, a extinção do processo é medida que se impõe.

Posto isto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62157 Nr: 1103-08.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FRANCISCO DE ARRUDA, SILVANA 

ROSA DOS SANTOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO LUIZ VITORINO 

BARCELOS - OAB:OAB-PR 30.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco 

Bradesco S.A em face de Silvana Rosa dos Santos Arruda e outro, 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

petição juntada às fls. 53/57, e pugnaram pela sua homologação e 

consequente arquivamento do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e consequente extinção da presente ação.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 53/57, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas, pro rata, se de outra forma não pactuaram.

Homologo a desistência do prazo recursal. Arquivem-se após as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35511 Nr: 717-90.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LOPES LOURENÇO 

- OAB:OAB/MT 14.729

 Vistos.

Considerando o decurso de prazo bem superior ao requerido pela parte 

autora (fl. 194), intime-se para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52300 Nr: 980-49.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MENDES MONTEIRO MARANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA P. T. WICHOSKI - 

OAB:65.216/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16.555/A, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online requerido pela parte autora nos 

presentes autos, visto que a parte executada não adimpliu o crédito que 

se encontra em execução.

 Antes de analisar o pedido da parte autora, intime-se para apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se, voltando-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60249 Nr: 65-58.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERIK BRUNO RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa ao 

acusado Werik Bruno Rodrigues Vieira a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 306 c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 29.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 39/40.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Assim, depreque-se a oitiva das testemunhas, assinalando o prazo de 60 

dias para cumprimento.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência de interrogatório do réu.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 852-58.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO JOSÉ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Considerando a proposta apresentada pelo representante ministerial à fl. 

78 e verso, intime-se a defesa comparecer na Secretaria da Vara, 

acompanhada do réu, para informar se concordam com a proposta de 

suspensão condicional do processo ofertada do agente ministerial, sendo 

que, havendo concordância, deverá ser lavrado o termo de compromisso 

constando as condições impostas.

 Neste caso, cientifique-os de que a suspensão será revogada se, no 

curso do prazo, vier a ser processado por outro crime ou contravenção 

ou, ainda, se descumprir qualquer das condições impostas, bem como 

que, expirado o prazo sem revogação, este juízo declarará extinta a sua 

punibilidade e que durante o prazo de suspensão não correrá a 

prescrição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53173 Nr: 349-71.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 94.

Expeça-se carta precatória de intimação do réu, atentando-se para o novo 

endereço apresentado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 958 de 1001



Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60341 Nr: 101-03.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADENALDO GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:OAB/MT 

22.695-B

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado JOSÉ ADENALDO GALDINO DA SILVA a prática, em tese, do 

delito capitulado no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do 

Código Penal.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 41 e verso.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 55/61.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

A preliminar articulada pelo acusado confunde-se com o mérito, de modo 

que a rejeito em todos os seus termos, prosseguindo o feito regularmente, 

eis que, após detida análise dos autos, verifico estarem presentes o 

fumus commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de 

autoria, máxime pelos depoimentos prestados na fase policial.

Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 03/10/2018, às 

13:30 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53198 Nr: 364-40.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” movida por José Francisco Pascoalão 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada apresentou impugnação aos 

cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 23/28).

Instada a manifestar-se, a parte autora concordou com o cálculo 

apresentado na impugnação, pugnando por sua homologação (fl. 29).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que a parte autora concordou com os valores 

apresentados pela parte executada em sua impugnação, HOMOLOGO-OS, 

totalizando a importância de R$ 14.690,37 (quatorze mil, seiscentos e 

noventa reais e trinta e sete centavos).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50188 Nr: 81-85.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELA TEREZINHA ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR DAMBRÓS - 

OAB:OAB/MT 14.197, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 3596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Considerando o requerimento da parte autora [fl. 119], desarquive-se os 

autos, observando-se as formalidades legais.

Após, abram-se vistas conforme requerido, pelo prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51719 Nr: 408-93.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA HONORINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Maria Honorina do 

Nascimento contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 28.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, sendo este homologado à fl. 30.

Às fls. 32/35, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 39/40, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 42/43, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 39/40, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC, expedindo-se edital de 

intimação.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64356 Nr: 721-78.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA BALDOINO DOS SANTOS, JOSIMAR 

JOÃO VIEIRA, ANANIAS BALDUINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, a parte executada.
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A penhora recairá sobre eventuais bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37703 Nr: 264-27.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINILDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por SINILDA BORGES contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 98.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou embargos à 

execução, sendo este julgado à fl. 115 e verso.

Às fls. 119/120, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 122/123, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 124/125, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 122/123, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62063 Nr: 1043-35.2017.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL SANCHEZ PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa Agropecuária Mista 

Terra Nova Ltda em face de João Miguel Sanches Perez, ambos 

qualificados nos autos.

À fl. 20, a parte autora informou que o requerido realizou o pagamento do 

débito e pugnou pela extinção da ação.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 487, inciso III, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 487: Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

(...).

Assim, diante do reconhecimento do pedido pelo requerido, considerando 

que houve o pagamento da obrigação por parte do aludido, conforme fls. 

20, a extinção do feito é medida que se impõe.

Posto isto, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL E JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas pela parte requerida.

Autorizo o desentranhamento do cheque de fl. 08 e sua entrega a 

devedor, mantendo-se cópia nos autos.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57386 Nr: 90-08.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANTOS WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense em face de Adriano 

Santos Wolff, devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 60/61, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 60/61, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo realizado 

entre as partes, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob 

pena de arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 58339 Nr: 549-10.2016.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR MARCANTE -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Considerando que o autor do fato não trouxe elementos basilares para a 

comprovação de sua hipossuficiência e, inexistindo óbice legal à 

transação penal (Lei nº 9.099/95, art. 76, §2º), considerando a 

concordância do representante ministerial [fl. 58], acolho a contraproposta 

ofertada pelo autor da infração [fl. 56].

Assim, nos termos do artigo 76, §4º, da Lei 9.099/95, HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO PENAL oferecida ao autor do fato [fls. 56 e 58], devendo o 

mesmo apresentar comprovante de cumprimento na Secretaria do Juizado, 

no prazo de 05 dias.

 Após, cumprido integralmente o objeto da presente missiva, devolva-se 

ao juízo de origem, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53502 Nr: 580-98.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por ALZIRA DE OLIVEIRA 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 151.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, sendo este homologado à fl. 152.

Às fls. 153/154, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 156/157, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 158/159, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 156/157, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51092 Nr: 1028-42.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NOGUEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Jose Nogueira de Lima 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 27.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou exceção de 

pré-executividade e juntou planilha de cálculo, ocasião em que a parte 

autora concordou com os cálculos apresentados pelo INSS, sendo este 

homologado à fl. 38.

Às fls. 40/43, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 44/45, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 47/48, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 44/45, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Em relação ao Ofício – COREJ/IT de fl. 49, em que informa pagamento de 

RPV à advogado estranho ao presente processo (fl.50), procedam-se os 

atos necessários para a devolução do mesmo, certificando-se nos autos.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51455 Nr: 139-54.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI FRANCISCO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Giovani Francisco 

Barboza contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 72.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou impugnação à 

execução, juntando cálculo, ocasião em que a parte autora concordou 

com os cálculos apresentados pelo INSS, sendo este homologado à fl. 78.

Às fls. 79/82, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 84/85, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 86/87, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 84/85, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumprido o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC, certificado o trânsito em 

julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55063 Nr: 223-84.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Ilda da Silva contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 27.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, sendo este homologado à fl. 29 e verso.

Às fls. 31/32, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 33 e 36, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento do RPV/Precatório.

Às fls. 34 e 37, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 33 e 36 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 25870 Nr: 238-39.2004.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMA VINCENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispõe o artigo 313, do NCPC: “Suspende-se o processo: I - pela morte ou 

pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu 

representante legal ou de seu procurador; (...).

Posto isto, considerando a informação de óbito da parte autora, suspendo 

o processo pelo prazo de 30 dias, para a habilitação de eventual herdeiro.

Intime-se.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 88-67.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador(a) 

deste juízo.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56893 Nr: 1207-68.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MARTINS DOS ANJOS, TEREZINHA 

GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inobstante a oportunidade já concedida à parte requerente para cumprir a 

decisão de fl. 16, intime-se, pela derradeira vez, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir o já determinado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64468 Nr: 760-75.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSINETE CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA CRISTINA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 760-75.2018.811.0085 (Código 64468)

Requerente: Lusinete Cordeiro

Requerido: Bruna Cristina Lima da Silva

Vistos.

RECEBO a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

DEFIRO, por ora, os benefícios da gratuidade da justiça, podendo ser 

revogados a qualquer momento, caso se constate ser outra a realidade 

dos autos.

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

CITE-SE o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo requerido na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 
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CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 27 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 458-80.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas, estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada(o) especial da 

parte requerente.

Designo o dia 18 de setembro de 2018, às 16:20 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, face a ausência de data anterior na pauta.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58719 Nr: 762-16.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELDI EMA DALABRIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO – COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

NELDI EMA DALABRIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente exordial.(...)Desse modo, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte Requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, aplicando-se o 

princípio rebus sic standibus.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.Com a 

chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58107 Nr: 418-35.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOI DOS SANTOS DAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035-A/MT, JOSIANE PILATTI - OAB:33611 SC, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.010, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do recurso será efetuado direta e integralmente pela Corte 

ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60838 Nr: 353-06.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAR, BDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, 

firmado entre ANDRESSA ALVES RAFAEL e BRUNO DA SILVA PILLER, 

genitores da menor BRUNA VITORIA ALVES PILLER, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

homologação do acordo realizado entre as partes (fl. 21 e verso).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes reconhecem que viveram em 

união estável, no período de abril de 2008 a maio de 2014, pugnando pela 

sua dissolução. Em relação a partilha de bens e dívidas do casal, 

acordaram conforme descrito às fls. 07/09 da inicial.

Acordaram, também, em relação à guarda, alimentos, despesas 

extraordinárias, forma de pagamento e direito de visitas em favor da 

menor BRUNA VITORIA ALVES PILLER, nascido(a) em 15/08/2009.

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o 

direito discutido ser passível de transação e estando os interesses da 

menor suficientemente preservados, não há óbice quanto a sua 

homologação.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 04/12, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se termo de guarda definitiva da menor em favor da genitora, 

conforme acordado.

 Defiro o pedido de justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51188 Nr: 1133-19.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES DA SILVA CARBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando a petição de fls. 162/165 e cálculo de fls. 169/170, 

abram-se vistas ao requerido para manifestação, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63559 Nr: 341-55.2018.811.0085

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, LAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:21061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, 

firmado entre ROSILEI GROSS e LEODORO ADEMAR VIEGAS, genitores 

da menor SOPHIA GABRIELI GROSS VIEGAS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

homologação do acordo realizado entre as partes [fl. 13].

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes formularam novo acordo em 

relação à guarda, alimentos, despesas extraordinárias e direito de visitas 

em favor da menor SOPHIA GABRIELI GROSS VIEGAS, nascido(a) em 

19/03/2012.

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o 

direito discutido ser passível de transação e estando os interesses da 

menor suficientemente preservados, não há óbice quanto a sua 

homologação.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 04/07, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se termo de guarda definitiva da menor em favor do genitor, 

conforme acordado.

 Defiro o pedido de justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63478 Nr: 304-28.2018.811.0085

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDC, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, 

firmado entre ANDRÉIA MARCIA DE CAMARGO e ANDERSON MICHEL 

MAZZOCHIN, genitores da menor JULIA DE CAMARGO MAZZOCHIN, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

homologação do acordo realizado entre as partes (fl. 13).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes reconhecem que viveram em 

união estável, desde janeiro de 2011, pugnando pela sua dissolução. 

Informam que inexistem bens a serem partilhados.

Acordaram, também, em relação à guarda, alimentos, despesas 

extraordinárias, forma de pagamento e direito de visitas em favor da 

menor JULIA DE CAMARGO MAZZOCHIN, nascido(a) em 29/05/2012.

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o 

direito discutido ser passível de transação e estando os interesses da 

menor suficientemente preservados, não há óbice quanto a sua 

homologação.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 07/08, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se termo de guarda definitiva da menor em favor da genitora, 

conforme acordado.

 Defiro o pedido de justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57330 Nr: 60-70.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSO 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:5.416/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por FATIMA MENDES DE 

OLIVEIRA contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 79.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, sendo este homologado à fl. 80.

Às fls. 81/82, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 85/86, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 88/89, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 85/86, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumprido o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC e certificado o trânsito em 

julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54873 Nr: 109-48.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA STREG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Katia Streg contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 98.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, sendo este homologado à fl. 100.

Às fls. 101/102, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 104/105, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento do RPVs.

Às fls. 107/108, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 104/105 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54825 Nr: 74-88.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES ERNA HUF DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por MERCEDES ERNA HUF 

DOS SANTOS contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 30.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, sendo este homologado à fl. 32.

Às fls. 34/35, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 36 e 39, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 37 e 40, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 36 e 39, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumprido o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC e Certificado o trânsito em 

julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54823 Nr: 72-21.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR STRAPAZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Adelir Strapazzon contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 127.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou impugnação à 

execução, ocasião em que o autor concordou com o cálculo apresentado 

pelo executado, sendo este homologado à fl. 135.

Às fls. 137/138, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 140/141, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs.

Às fls. 142/143, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 140/141, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53994 Nr: 933-41.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACILDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Eracilda Rodrigues 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 79.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 83.

Às fls. 84/87, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 89/90, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento do RPVs.

Às fls. 91/92, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 89/90 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51728 Nr: 417-55.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA ROCHA GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Luzia da Rocha Gomes 

Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 67.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora, sendo este homologado à fl. 71.

Às fls. 72/74, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 76/77, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 78/79, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 76/77, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumprido o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC, certificado o trânsito em 

julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55814 Nr: 635-15.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES WINTHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS [fl.80].Deixo de condenar o executado em custas e 

honorários.Preclusa esta decisão, requisite-se o pagamento por intermédio 

do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do 

artigo 535, §3º, do NCPC.Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do 

artigo 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal.Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento 

poderá ser efetivado somente após o decurso do prazo para a parte 

contrária apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos 

necessários para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do 

Provimento n. 68, do Conselho Nacional de Justiça.Efetivado o 

levantamento dos valores, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 [quinze] dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral.Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38117 Nr: 677-40.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou impugnação à 

execução que lhe move Helio de Marchi, alegando, em síntese, excesso 

de execução na importância de R$ 6.565,30 (fls. 122/129).

Manifestação da parte impugnada às fls. 131/141.

À fl. 145, foi determinada a efetivação de cálculo pela contadora do juízo.

Efetuado o cálculo e intimadas as partes, as mesmas não impugnaram o 

cálculo elaborado pela contadora, sendo que o requerido manifestou 

concordância com o cálculo à fl. 146v.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando que as partes não impugnaram o cálculo elaborado pela 

contadoria do juízo à fl. 146, HOMOLOGO-O.

Assim, solvida a questão referente ao cálculo do débito, requisite-se o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38139 Nr: 699-98.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZINHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS 

CONFECÇÕES, SERASA -CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN PERON PEREIRA 

CURIATI - OAB:104.430 OAB/SP

 Vistos.

Defiro o requerimento da parte exequente de inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do 

NCPC.

Atentem-se para o disposto no parágrafo 4º do mesmo artigo.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento e cancelamento da inscrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 248-73.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA EMA HUTTINGER, ARNILDO ARMINDO 

HUTTINGER, RENILDA ELSIRA HUTTINGER, ELIANI HUTTINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme requerido pela parte autora, requisitando-se o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 
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efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52993 Nr: 196-38.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE, ficando, neste caso, desde já homologado o 

cálculo apresentado pelo autor (fls. 102/103).

 Sendo assim, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62147 Nr: 1095-31.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WR, JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais e preservados os interesses 

da menor envolvida, HOMOLOGO o acordo constante na inicial de fls. 

04/09 e aditamento de fls. 19/22 e DECRETO o divórcio de WILIAM 

RISSARDI e JESSICA ANTUNES MACIEL RISSARDI. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.Oficie-se 

ao Cartório de Registro Civil competente para averbação do divórcio, 

juntamente com cópia desta sentença.Lavre-se o termo de guarda 

definitiva da menor em favor da genitora, conforme acordado.Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64105 Nr: 616-04.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDS, GAMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais e preservados os interesses 

do menor envolvido, HOMOLOGO o acordo constante na inicial de fls. 

04/07 e DECRETO o divórcio de SAMUEL JOSÉ DA SILVA e GRACIELA 

APARECIDA MENDES MARTINS DA SILVA. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente para averbação do divórcio, 

juntamente com cópia desta sentença.Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.Considerando que a 

demanda foi ajuizada de maneira consensual e considerando que as 

nomeações geram ônus para o Estado, tratando-se de dinheiro público, 

não se pode admitir excessos, devendo o mesmo ser utilizado com a 

devida economicidade, fica desde já estendida a nomeação de fls. 09 

também para a requerente Graciela Aparecida Mendes Martins da Silva. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63644 Nr: 384-89.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKK, CMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais e preservados os interesses 

dos menores envolvidos, HOMOLOGO o acordo constante na inicial de fls. 

04/08, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, fazendo de seus 

termos parte integrante desta sentença, bem como DECRETO o divórcio 

ELEUSA KAMINSKI KUFFEL e CLAUDINEI MARCIANO KUFFEL. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente para averbação do 

divórcio, juntamente com cópia desta sentença.Expeça-se termo de 

guarda compartilhada em favor dos genitores.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62204 Nr: 1136-95.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGM, JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais e preservados os interesses 

do menor envolvido, HOMOLOGO o acordo constante na inicial de fls. 

04/07 e DECRETO o divórcio de RAQUEL ESTEFANE GUERRA MACIEL e 

JOAO CARLOS MACIEL. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil competente para averbação do divórcio, juntamente com 

cópia desta sentença.Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37239 Nr: 1265-81.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERONIMO BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Geronimo Batista Ribeiro 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 87.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou exceção de 

pré-executividade, sendo esta julgada às fls. 106 e verso.

Homologação do cálculo à fl. 110.

Às fls. 112/113 e 119 e verso, foram expedidas as respectivas 

RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 114 e 120, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 115 e 124, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e 

seu advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 114 e 120, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60789 Nr: 327-08.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais e preservados os interesses 

da menor envolvida, HOMOLOGO o acordo de fls. 27/34 e DECRETO o 

divórcio de JANAIANE BALESTRIN MOMBELLI e CLEBERSON MOMBELLI 

DE ABREU. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente 

para averbação do divórcio, juntamente com cópia desta 

sentença.Lavre-se o termo de guarda definitiva da menor em favor da 

genitora, conforme acordado.Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.Intime-se o cônjuge varão para 

devolver as cártulas de cheques pertencentes a cônjuge virago, no prazo 

de 05 dias [fl.32].Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64404 Nr: 731-25.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDFTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.Considerando que o NCPC 

dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juiz.Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira à fl. 08, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.

(...)DETERMINO que a pertinente audiência conciliatória se dê segundo 

pauta da Conciliação, tudo devidamente monitorado e supervisionado por 

este magistrado.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência a ser 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC.Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38085 Nr: 645-35.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG, APG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Amélia Pedroso Godoi 

em face de Edenor Godoi, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 60, a parte autora requereu a extinção da ação pela desistência, 

informando que não tem mais interesse no recebimento do crédito.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pelo arquivamento do presente 

cumprimento de sentença, pela desistência, aliado ao fato de que ainda 

não houve impugnação pelo executado, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem custas processuais.

Transitada em julgado, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51329 Nr: 9-64.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:OAB/MT 6.518, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - 

OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, 
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RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Dejanira Mendes dos 

Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 155.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 161.

Às fls. 163/164, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 165 e 174, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento do RPVs.

Às fls. 171 e 177, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e 

seu advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 165 e 174 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58816 Nr: 832-33.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA VOLZ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo nova data para audiência de instrução, sendo o dia 18 de 

setembro de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57955 Nr: 348-18.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU ARMINIO MAKXIMOVITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 64, intime-se a parte autora para manifestar 

eventual interesse no prosseguimento do feito, ocasião em que, 

persistindo o interesse, deverá cumprir a decisão de fl. 63, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se, voltando-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54808 Nr: 65-29.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta por Ivanilde 

Silveira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 48/49, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

ocasião em que foi oportunizado à parte autora o recolhimento das custas 

processuais.

Insatisfeita, a parte autora agravou da decisão de indeferimento. Após, 

peticionou nos autos reiterando o pedido de deferimento da assistência 

judiciária gratuita.

Sendo assim, considerando a interposição de Agravo de Instrumento, 

certifique-se nos autos eventual julgamento do recurso interposto.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53624 Nr: 669-24.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDA MARIA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

Defiro o requerimento da parte autora [fl. 94].

No entanto, considerando a publicação do Provimento nº. 68, de 03 de 

maio de 2018, do Conselho Nacional de Justiça e considerando que o 

levantamento do depósito poderá ser efetivado somente após o decurso 

do prazo para a parte contrária apresentar impugnação ou recurso, 

procedam-se os atos necessários para o fiel cumprimento do disposto no 

artigo 1º, § 1º, do aludido Provimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62351 Nr: 1217-44.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT com pedido de tutela de 

urgência proposta por ADAIR JUNIOR DOS SANTOS ARAUJO e outro, 

representados pela genitora, em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, todos qualificados nos autos.

Às fls. 31/32, a parte autora requereu a extinção da ação pela 

desistência, alegando que recebeu a indenização administrativamente.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte do requerido, uma vez que nem foi citado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Transitada em julgado, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39775 Nr: 849-45.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM MARTINS HUBEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Carmem Martins Hubeda 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 93.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, sendo este homologado à fl. 98.

Às fls. 101/102, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 103/104, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento do RPVs.

Às fls. 107/108, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 103/104 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC, atentando-se para o 

endereço informado à fl. 111.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64479 Nr: 768-52.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMOEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, 

DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do requerente SAMOEL MARTINS 

do registro de bancos de dados da SERASA e dos órgãos restritivos de 

crédito, com relação às dívidas oriundas do contrato nº 

912509861000068FI, no importe de R$ 6.712,59 e do cheque especial no 

valor de R$ 11.201,14 bem como, DETERMINANDO que a requerida 

ABSTENHA-SE de promover a inclusão do nome do requerente em 

quaisquer outros cadastros de inadimplência, pela dívida aqui discutida. 

EXPEÇA-SE ofício para que o SERASA exclua o nome do requerente dos 

seus bancos de dados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

expedindo-se certidão negativa sem restrição, que deverá ser juntada aos 

autos, sob pena de incorrer em crime de desobediência.Nos termos do art. 

6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.Designe-se audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador.Cite-se o requerido para 

comparecer a audiência de mediação e conciliação, observando 

rigorosamente o previsto no paragrafo 1º e seguintes do artigo 695 do 

CPC.Não havendo acordo na audiência supra, a parte requerida será 

intimada na própria audiência, passando a incidir, a partir de então, o 

prazo de 15 dias para apresentação de sua defesa (art. 335, I, do 

NCPC).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 759-90.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 759-90.2018.811.0085 (Código 64467)

Requerente: Gleison Oliveira Sousa

Requerido: Club Mais Administradora de Cartoes Ltda.

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há aportado aos autos os documentos 

pessoais da parte autora Gleison Oliveira de Sousa, bem como não há 

documento equivalente à comprovação de sua residência.

Outrossim, conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento 

de não possuir condições financeiras para arcar com as custas 

processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do CPC.

Diante disso, INTIME-SE o (a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do 

art. 321 do CPC, bem como comprovar nos autos a miserabilidade alegada, 

ou não havendo comprovação de hipossuficiência, proceder com o 

recolhimento das custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do 

feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290)

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 27 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57505 Nr: 159-40.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VICENTE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense, ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para:a)CONDENAR os requeridos ao pagamento da apólice nº 

93104063, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data da celebração 

do contrato entre as partes e juros de 1% ao mês a partir da 

citação.b)CONDENAR os requeridos ao pagamento em dobro das parcelas 

referentes aos meses de maio a julho de 2015, corrigidos monetariamente 

pelo índice IPCA-E desde a data do pagamento indevido e juros de 1% ao 

mês a partir da citação.Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Custas 

pagas (f. 133/137).Condeno as requeridas ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da 
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condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60968 Nr: 413-76.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA TERESINHA RODRIGUES DA SILVA GROFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) POSTO ISSO, reconhecendo que a parte autora trabalhou no meio 

rural no período de carência exigido, ACOLHO integralmente a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido de 

salário-maternidade e CONDENO o INSS ao pagamento do referido 

benefício em favor de Izaura Teresinha Rodrigues da Silva Groff, desde o 

requerimento administrativo, nos termos do art. 71 da Lei. 8.213/91, com 

incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60507 Nr: 186-86.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Antonio Rodrigues da Silva, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da 

data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59999 Nr: 1371-96.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Izaias Matiello, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do 

requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, 

com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No 

ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de 

correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63435 Nr: 288-74.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 288-74.2018.811.0085 (Código 63435)

Requerente: Antonio Marques Filho

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

RECEBO a presente ação previdenciária em razão do declínio de 

competência, e dou seguimento ao processo no estado em que se 

encontra, dando validade a todos os atos já praticados.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar se deseja produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado.

Consigne-se que o seu silêncio será interpretado como desinteresse na 

produção de prova.

Oportunamente, voltem os autos conclusos para deliberações.

Providências necessárias.

Terra Nova do Norte, 09 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59757 Nr: 1245-46.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

idade rural formulado por José Divino Correa contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social- INSS em face da ausência dos requisitos legais, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO o autor 

em custas e honorários advocatícios (fixo-os em 10% do valor da causa), 

porém suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, por ser a 
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parte autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.Após o trânsito 

em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59651 Nr: 1179-66.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR LUIS LORENZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao restabelecimento do 

pagamento de auxílio-doença em favor de Volmir Luis Lorenzon, a partir 

da data da cessação do benefício, com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59247 Nr: 1000-35.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA VIDAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pensão por morte 

formulado por Idalina Vidal da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social- INSS em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.Após o trânsito em 

julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62566 Nr: 1396-75.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença em favor de Celia de Souza, a partir da data do 

requerimento administrativo, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança 

”.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

Segurado: Celia de Souza;Benefício Concedido: Auxílio-doença;Renda 

Mensal Atual: Um salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do 

requerimento administrativo (09/02/2015);Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56649 Nr: 1070-86.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANDINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58286 Nr: 530-04.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELIA SCHNEIDER COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por invalidez, razão por que CONDENO o INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Noelia 

Schneider Costa, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do 

requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, 

com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No 

ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de 

correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 
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FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59834 Nr: 1278-36.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Jurandir Chaves dos Santos, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar 

da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57613 Nr: 203-59.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BOEING DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio-doença a Maria Boeing da Silva, a partir da data do requerimento 

administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da 

realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida . 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64330 Nr: 708-79.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

TERRANOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 708-79.2018.811.0085 (Código 64330)

Requerente: Gilberto Gomes Trindade

Requerido: Cooperativa Agropecuária Mista Terranova LTDA

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 18 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64338 Nr: 712-19.2018.811.0085

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCIMAR BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, INDEFIRO a inicial pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, por inadequação da via eleita, com fulcro no artigo 

485, inciso VI do CPC.CONDENO a parte autora no pagamento das custas 

e despesas processuais.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Terra Nova 

do Norte, 18 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64290 Nr: 694-95.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JÚNIOR - OAB:171.961 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim 

de DETERMINAR a busca e apreensão do veículo Fiat/Palio (FL) (NG) 

ATTR, ano de fabricação 2014, cor preta, chassi 8AP196271E4076909, 

placa NTY-2174, renavam 01003578125.NOMEIO, para o efeito de exercer 

o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante legal da 

instituição financeira requerente. Lavre-se o termo de compromisso de 

deposi tár io judic ia l .  Expeça-se mandado de busca e 

apreensão.Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento integral da 

dívida, e, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados da execução da 

medida liminar, apresente contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do 

Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de contestação acarretará em 
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revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Terra Nova 

do Norte, 18 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64242 Nr: 670-67.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA DE BRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 670-67.2018.811.0085 (Código 64242)

Requerente: Bradesco Administradora de Consorcio LTDA

Requerido: Zilda de Brida

Vistos.

Antes de analisar o pedido de liminar, INTIME-SE o autor para emendar a 

inicial, comprovando a mora do devedor, no prazo de 10 dias, na forma do 

artigo 2º § 2º do Decreto Lei 911/1969, sob pena de indeferimento da 

liminar, eis que conforme fl. 33 a notificação fora enviada em endereço 

errôneo.

Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 18 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61961 Nr: 984-47.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando o teor do ofício de fl. 26, DETERMINO a intimação do perito 

do juízo, Dr. André Luiz de Souza, para que designe nova data para a 

realização da perícia médica.Após, DETERMINO à Secretaria de Vara para 

que cumpra-se o remanescente da r. decisão de fls. 15/16-v. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Terra Nova do Norte/MT, 10 de julho de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63516 Nr: 324-19.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Indefiro, nesta fase inicial, a antecipação dos efeitos da tutela, sem 

prejuízo de nova análise após a perícia judicial e estudo social, tendo em 

vista que para o deferimento da prestação disciplinada pela Lei n. 8.742/93 

à pessoa portadora de deficiência é indispensável a aferição da condição 

de incapacidade da parte autora mediante a realização de perícia médica 

que ateste tal condição. Nesse sentido: Processo Numeração Única: AC 

0014851-05.2015.4.01.9199 / MG; APELAÇÃO CIVEL Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES Órgão SEGUNDA 

TURMA Publicação 18/02/2016 e-DJF1 P. 549 Data Decisão 29/07/2015. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63064 Nr: 123-27.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUTEMBERG JESUS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 123-27.2018.811.0085 (Código 63064)

Requerente: Aparecido da Silva Lima

Requerido: Gutemberg Jesus da Conceição

Vistos.

Recebo a inicial, por estar em conformidade com os preceitos legais (arts. 

319 e 320 do NCPC).

Postergo a análise do pedido liminar para após a integralização da relação 

jurídica processual.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-a dos efeitos da revelia, conforme preconiza o 

art. 344 do Código de Processo Civil.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário com URGÊNCIA.

Terra Nova do Norte, 05 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61028 Nr: 444-96.2017.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ANTONIO TAVARES DOS SANTOS, 

EMERSSON TAVARES DOS SANTOS, ANGELINO SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 444-96.2017.811.0085 (Código 61028)

Requerente: Angelo Antonio Tavares dos Santos e Emerson Tavares dos 

Santos

Inventariante: Angelino Sergio dos Santos

Inventariado: Maria Sonia Tavares dos Santos

 Vistos.

DEFIRO a abertura do inventário, bem como os benefícios da Justiça 

Gratuita, revogando-os a qualquer tempo, caso inverídico a declaração de 

hipossuficiência.

NOMEIO Angelino Sergio dos Santos como inventariante que, intimado da 

nomeação, prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as 

primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo.

 CITEM-SE, após, o órgão do Ministério Público e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública Estadual 

(CPC, artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, 

artigo 634), manifestando-se expressamente.

CITE-SE, também, o(s) outro(s) herdeiro(s), se já não estiver (em) 

representado(s) por advogado. Caso comporte citação editalícia, desde já 

consigno o prazo de 20 (vinte) dias.

 Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 637).

 Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 638 do CPC.

DETERMINO que a escrivania expeça-se ofício ao Instituto de Defesa 

Agropecuária/MT – INDEA, com o objetivo de solicitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, informações referentes à existência, quantidade e 
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transferência de animais em nome de Angelino Sergio dos Santos, desde 

a data de 02/08/2016.

Após, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Terra Nova do Norte, 23 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62178 Nr: 1115-22.2017.811.0085

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINO SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.CONDENO o autor ao pagamento das despesas e custas 

processuais.Translade-se cópia desta decisão para o processo nº 

444-96.2017.811.0085 (código 61028).P.R.I.C.Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.Terra Nova 

do Norte, 23 de julho de 2018.Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63679 Nr: 395-21.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) POSTERGO a análise da liminar para após a formação do 

contraditório.DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador.CITE-SE o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.Havendo desinteresse pelo requerido na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 344).Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus 

da prova.Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte, 09 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 984-23.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DARCI CONTREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 984-23.2012.811.0085 (Código 51048)

Requerente: Pedro Darci Contreira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art. 11 

da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça Federal, bem como o 

artigo 1º do Provimento n. 68, do Conselho Nacional de Justiça, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, § 3o, NCPC).

III – Se apresentada impugnação, nos termos do art. 535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

IV - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64311 Nr: 705-27.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DE FÁTIMA DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 705-27.2018.811.0085 (Código 64311)

Requerente: Fernanda de Fátima Damacena

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62628 Nr: 1454-78.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL SANCHEZ PEREZ, DIRCEU LUMAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Processo nº: 1454-78.2017.811.0085 (Código 62628)
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Embargante: João Miguel Sanchez Perez e Dirceu Lumaqui

Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

De proêmio, INTIMEM-SE as partes para que os mesmos manifestem-se o 

interesse na tentativa de conciliação, caso infrutífero, nos termos do art. 

920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte embargada para impugnar os 

embargos no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62593 Nr: 1410-59.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, pois não 

vislumbro a prova inequívoca para a sua concessão.Nos termos do art. 6°, 

inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.DETERMINO que o requerido 

exiba em juízo, no prazo da defesa, o contrato celebrado entre as partes, 

bem como eventuais extratos bancários, nos termos do art. 396 do 

NCPC.DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora.CITE-SE o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.Havendo desinteresse pelo requerido na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 344).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos 

para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte, 26 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63258 Nr: 206-43.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: STR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 206-43.2018.811.0085 (Código 63258)

Requerente: Simone Teresinha Rossi

Requerido: Fabio Manoel Rossetto

Vistos.

 RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

 DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta da conciliadora, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe.

 Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte demanda contestar, 

no prazo legal, desde que o faça por intermédio de advogado.

 CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 26 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33922 Nr: 170-84.2007.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANASTÁCIA SOBOLESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/63 (Código 33922)

Requerente: Anastácia Soboleski

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

I – Considerando que fora promovido pelos filhos da autora falecida 

(herdeiros necessários), nos termos do artigo 687, do CPC, declaro-os 

habilitados no presente feito, em sucessão a falecida, devendo o feito 

continuar seu trâmite regular.

II – Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

III - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art. 11 

da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça Federal, bem como o 

artigo 1º do Provimento n. 68, do Conselho Nacional de Justiça, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, § 3o, NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art. 535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

V - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

VI – REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para retificação da 

capa dos autos e do sistema Apolo, devendo constar o nome dos 

herdeiros habilitados.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 26 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56944 Nr: 1240-58.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ADRIANO RIBEIRO, ARSILINA DA 
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SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1240-58.2015.811.0085 (Código 56944)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-grossense

Executado: Claudio Adriano Ribeiro e Arsilina da Silva

Vistos.

Considerando a devolução os avisos de recebimento às fls. 48/49, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 26 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51746 Nr: 436-61.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA ROCHA, MARIA ALVES DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRED. DE LIVRE ADM. DE 

ASSOC. NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por João 

Rodrigues da Rocha e Maria Alves da Rocha e EXTINGO a ação com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do 

Novo Código de Processo Civil, bem como em custas e despesas 

processuais, porém, suspendo a sua exigibilidade nos termos da Lei, eis 

que as partes autoras são beneficiárias da justiça gratuita.Após o trânsito 

em julgado e observadas as formalidades legais, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do Norte, 

23 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35807 Nr: 1013-15.2008.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL LEMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/290 (Código 35807)

Requerente: Miguel Lemes Pereira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

A requerente compareceu aos autos às fls. 110/111 informando que a 

autarquia, ora requerida, delimitou o seu benefício previdenciário de 

auxílio-doença, concedido judicialmente, até a data de 01.05.2018, o que, 

segundo aquela, contraria a decisão proferida nestes autos.

Pois bem. Como se sabe, a edição da MP 767/2017 (convertida na Lei nº 

13.457/2017), que alterou a Lei 8.213/91, promoveu relevantes mudanças 

na aposentadoria por invalidez e no auxílio doença, sendo que uma das 

mais importantes alterações consiste na previsão legal da denominada 

“alta programada” para o beneficiário de auxílio-doença. Por força da “alta 

programada”, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91, quando 

deferido administrativa ou judicialmente sem previsão de prazo, o 

auxílio-doença é cessado após 120 (cento e vinte) dias de sua concessão 

ou reativação, “exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante 

o INSS, na forma do regulamento”.

Confira-se:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...) § 8o Sempre que possível, o 

ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017). § 9o Na ausência de fixação do 

prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo 

de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do 

auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante 

o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017).”

Nada obstante a controvérsia jurisprudencial que havia acerca do 

cabimento do procedimento, fato é que, no atual cenário normativo, 

havendo expressa previsão em lei da “alta programada”, afigura-se 

inarredável a sua aplicação, notadamente porque não se vislumbra, na 

norma, inconstitucionalidade formal ou material.

 No caso em tela, o auxílio-doença foi concedido judicialmente, sem 

previsão de prazo, motivo pelo qual, considerando a não comprovação de 

que a segurada tenha pleiteado a sua prorrogação junto ao INSS, não se 

afigura ilegalidade no ato da autarquia impondo a cessação do pagamento 

do benefício, uma vez amparado por expressa previsão em lei (60, § 9º, 

da Lei nº 8.213/91).

Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 110/111.

INTIME-SE a Autarquia demandada acerca do laudo pericial de fls. 

117/118.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 25 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51205 Nr: 1151-40.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRICÉIA KENSY VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÉIAS CAUREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13.171 OAB/MT, THAIS RENATA DAMASO DOS REIS 

UMENO - OAB:OAB/MT 15.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1151-40.2012.811.0085 (Código 51205)

Requerente: Iricéia Kensy Ventura

Requerido: Ozéias Caureo

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Perdas e 

Danos” proposta por Iricéia Kensy Ventura, em face de Ozéias Caureo, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 37 a inicial fora recebida.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação da requerente para 

manifestar-se acerca do teor da certidão de fl. 40, sob pena de extinção 

(fl. 57).

À fl. 46 fora certificado o transcurso do prazo in albis da requerente.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se à certidão de fl. 46, datado 

em 29 de novembro de 2016, que a parte devidamente intimada, 

quedou-se inerte. Sendo assim, em 13 de novembro de 2017 a parte 

autora pugnou pela nomeação de um advogado dativo, tendo em vista que 

a mesma não possui condições para constituir um advogado.

Sem delongas, considerando o lapso temporal para a autora 

manifestar-se, bem como de que a mesma não colacionou aos autos a 

prova de sua hipossuficiência para a nomeação de um advogado, 

constituindo na ausência de impulso processual da parte autora, 

implica-se na extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III, 
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do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, porém suspendo a sua exigibilidade, salvo se 

nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão 

deixar de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos 

do artigo 98 §§, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 1090-82.2012.811.0085

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA RIBEIRO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRICELA KENSY VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES LOURENÇO - 

OAB:OAB/MT 14.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13.171 OAB/MT

 Processo nº 1090-82.2012.811.0085 (Código 51147)

Embargante: José Maria Ribeiro Lourenço

Embargado: Iricela Kensy Ventura

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Embargos de Terceiro” movida por José Maria Ribeiro 

Lourenço em desfavor de Iricela Kensy Ventura, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/21.

Após consulta no sistema Apolo constatou-se que fora proferida a 

sentença nos autos de Código 51137, haja vista a ausência de impulso 

processual da parte autora naqueles autos, implicando a extinção do 

processo.

Após, vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

 Conforme sentença proferida nos autos de código 51137, em que fora 

julgado extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, verifica-se na presente demanda que houve perda 

superveniente do objeto, eis que não terá o efeito pretendido na aludida 

ação.

Como bem leciona o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“As condições da ação devem ser analisadas no momento do julgamento 

da demanda, e não no da sua propositura. Significa dizer que, presentes 

as condições da ação no momento de propositura, se por fato 

superveniente desaparecer uma delas, será caso de extinção por 

carência superveniente de ação.” (Manual de Direito Processual Civil, 2ª 

edição, Ed. Método, São Paulo, 2010, p.470).

Assim, ante a perda do objeto da demanda, a extinção da ação sem 

resolução do mérito se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

 Sem custas.

P.R.I.C.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51137 Nr: 1075-16.2012.811.0085

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRICÉIA KENSY VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÉIAS CAUREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13.171 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1075-16.2012.811.0085 (Código 51137)

Requerente: Iricela Kensy Ventura

Requerido: Ozéias Caureo

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Medida Cautelar de Sequestro com Pedido Liminar” proposta 

por Iricela Kensy Ventura, em face de Ozéias Caureo, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 19/20 a inicial fora recebida.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação da requerente para 

manifestar-se acerca do teor da certidão de fl. 55, sob pena de extinção 

(fl. 57).

À fl. 63 fora certificado o transcurso do prazo in albis da requerente.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Sem delongas, a ausência de impulso processual da parte autora, implica 

extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III, do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51851 Nr: 1276-08.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANI FELICIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1276-08.2012.811.0085 (Código 51851)

Exequente: Elisani Feliciano dos Santos

Executado: Município de Terra Nova do Norte

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 65 FIXO os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais 

devem ser pagos em observância ao art. 23, Lei 8.906/94.

DETERMINO a remessa dos autos ao contador judicial deste juízo para que 

proceda-se com a atualização da dívida, nos moldes do petitório de fls. 

74/77 e fl. 77-v.

Após, INTIMEM-SE as partes para requererem o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Não havendo impugnação aos cálculos realizados pela contadoria do 

juízo, EXPEÇA-SE o competente precatório, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal, encaminhando-se ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 18 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57392 Nr: 96-15.2016.811.0085

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 978 de 1001



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA PARIS - ME, JOSE GENTIL PARIS, MYLENA 

PARIS, GENILDE TERESINHA BALBINOT PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Processo nº 96-15.2016.811.0085 (Código 57392)

Requerente: Cristiana Paris – ME e outros

Requerido: Banco Bradesco S/A

 Vistos.

Ante o petitório de fls. 110/112, INDEFIRO-O, tendo em vista os próprios 

fatos e fundamentos expostos na decisão de fls. 60/60-v.

 No mais, ante a inércia das partes acerca da produção de prova pericial, 

DECLARO-A preclusa.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 18 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39835 Nr: 909-18.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Autos n° nº 909-18.2018.811.0085 (Código 39835)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Diogo Medeiros

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl 81-v, DETERMINO a Serventia do juízo 

para que EXPEÇA-SE a certidão de honorários advocatícios, conforme 

URH arbitrado à fl. 44, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

No mais, ante a petição de fl. 82, FIXO os honorários advocatícios em 05 

(cinco) URH, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como à complexidade do feito.

 INTIME-SE a douta causídica ora nomeada.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53487 Nr: 571-39.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS, SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR SCHITES DOS SANTOS - 

OAB:72.256/ RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo nº 571-39.2014.811.0085 (Código 53487)

Embargante: Alzemiro Machado dos Santos

Embargado: Douglas Caureo dos Santos e Sueli Caureo

Vistos.

Considerando a manifestação da parte embargada às fls. 51/55, apesar 

da plausibilidade do direito invocado, INDEFIRO-O, eis que não se encontra 

respaldo para o deferimento nestes autos, tendo em vista versarem sobre 

pedidos diferentes do pugnado.

DETERMINO à Serventia do juízo para que certifique-se o transcurso do 

prazo para a parte embargante se manifestar no tocante a r. decisão de fl. 

49.

 Em caso de inércia DETERMINO a designação de audiência de conciliação, 

conforme pauta da conciliadora deste juízo, ante a concordância tácita.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

INTIMEM-SE as partes conforme as advertências de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-49.2010.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO EWALDYR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010141-49.2010.8.11.0085 REQUERENTE: ADAO EWALDYR 

GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ante o teor de manifestação de ID. 11824432 e 

considerando que a demanda fora promovida pelos filhos do de cujus 

(herdeiros necessários), com fundamento no artigo 687 do NCPC, 

DECLARO-OS habilitados no presente feito, em sucessão do de cujus, 

devendo o feito continuar seu trâmite regular. DETERMINO a transferência 

dos valores aludidos na conta ora informada. Em seguida, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 11 

de julho de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58151 Nr: 336-28.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vilma Poquiviqui Jovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Aguilera da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 50211 Nr: 10-10.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Athaíde de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agrícola Paes de Barros - 

OAB:MT 6700

 Defiro o pedido da vítima e determino que o acusado não esteja presente 

na sala de audiências por ocasião do depoimento da vítima.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha de defesa Devanilda 

Mendes e para interrogatório do acusado na comarca de Chupinguaia/RO 

(fls. 139 e 139v)

Dê-se vista ao Ministério Público para diligenciar quanto ao endereço das 

testemunhas Sérgio Cardoso da Silva e Clemilson da Silva Brito, pelo prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57417 Nr: 942-90.2015.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zerão Ferreira Sodré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismailce Cano de Brito, Lainy Waleska de Brito, 

Edwyn de Brito Sodré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - 

OAB:15888/O, PATRÍCIA MOREIRA NERES - OAB:18447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos promovida por 

Zerão Ferreira Sodré, em face de Lainy Waleska de Brito e Edwyn de Brito 

Sodré. [...] Dessa forma, não sendo possível auferir se o requerido de fato 

possui conhecimento da existência do presente feito, de longe, tirar-lhe o 

seu direito à ampla defesa e contraditória não se demonstra medida 

adequada, motivo pelo qual indefiro o item “b” do pedido de fls. 32. Por 

outro lado, no que diz respeito ao pedido liminar, entendo que merece 

guarida. Isso porque, em análise dos documentos acostados aos autos 

pelo requerente, verifico que este trouxe elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano, haja vista 

que restou demonstrado que os requeridos há muito alcançaram a 

maioridade civil, não havendo indícios de que os mesmos sejam incapazes 

de proverem seu próprio sustento, além de que, é de conhecimento desse 

julgador que, recentemente, as mesmas partes deste feito firmaram 

acordo em processo de execução de alimentos (cód. 28317) em que o 

requerente se obrigou a arcar com os valores devidos a título de alimentos 

vencidos no transcurso da ação de execução, que somaram quantia 

expressiva, o que demonstra relevante dedução no patrimônio do 

requerido. Desse modo, DEFIRO o pedido liminar de fls. 30/32, e determino 

a redução dos alimentos devidos pelo autor aos requeridos em 50%, 

fixando-os em meio salário mínimo vigente até ulterior decisão deste Juízo, 

o que faço nos termos do art. 1.699 do Código Civil. Prossiga-se com a 

citação dos requeridos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64794 Nr: 764-39.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hantunis Rafael Neto de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a Parte Requerida para 

ciência da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60961 Nr: 508-33.2017.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidiane Augusta Coelho de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, autorizando o 

desentranhamento dos documentos.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data a sentença, desnecessária a intimação das partes.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29246 Nr: 341-60.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Lopes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a Parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar endereço atualizado das testemunhas arroladas, 

conforme despacho, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 

deste juízo.

DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando o longo lapso temporal desde a apresentação do rol de 

testemunhas, determino a intimação das partes para, no prazo de 10(dez) 

dias, fornecer o endereço atualizado das testemunhas arroladas, para 

expedição de intimação, sob pena de preclusão.

 Após, venham os autos conclusos para a fase do art. 423 do Código de 

Processo Penal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27808 Nr: 493-45.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hexangulo-Ind. Com. Imp. e Exp. De Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altivani Ramos Lacerda - 

OAB:2304, Bruno Tadeu Schutze Perinete - OAB:4.861-A, Cleyber 

Marques Gomes - OAB:5.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25395 Nr: 756-48.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio da Silva Salazar, Silvio da Silva Salazar 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 
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da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25381 Nr: 741-79.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.P. Ramos, Pedro Pereira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koening - 

OAB:22.819 / PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25353 Nr: 706-22.2007.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José de Souza, Guilhermina Malta de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Ribeiro S. Júnior - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25337 Nr: 681-09.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins Lemes, João Quirino de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25294 Nr: 649-04.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DE ARAGÃO, Valdomiro Donizete 

Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koening - 

OAB:22.819 / PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:56.918 / PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 20360 Nr: 24-72.2004.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIDO FERREIRA COELHO, Martino Reis 

Ferreira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-0/MT, Milton Martins Mello - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 8001 Nr: 84-79.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Márcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6701 Nr: 208-62.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEP, MPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT-7680, Euclides Ribeiro S. Júnior - OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Lopes Piva 

- OAB:9715-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6195 Nr: 19-84.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan José Paulino, Manoel Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laercio Faeda - OAB:3.589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 5530 Nr: 394-85.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Sentença
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Processo: 208-62.2003.811.0077 Código: 6701

 Espécie: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO

TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: ORCÍRIO ECHEVERRIA PLEUTIN e MANOEL PAULINO DE 

MELO

BANCO DO BRASIL S.A (Requerente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, ORCÍRIO ECHEVERRIA PLEUTIN(Requerido(a)), Cpf: 

31249221153, Rg: 184.725, Filiação: Sebastião Pleutin e Catarina 

Echeverria Pleutin,data de nascimento: 27/02/1963, brasileiro(a), natural de 

Caracol-MS, casado(a), funcionário público federal,Endereço: Rua 

Martimiano Ribeiro da Silva, N°22, Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Vila 

Bela da Ss, Trindade-MT, CEP: 78245000, MANOEL PAULINO DE MELO 

(Requerido(a)), Cpf: 04112237472, Rg:98.001, brasileiro(a), separado(a) 

judicialmente, pecuarista, Endereço: R. Julião Leite de Brito, S/nº Sítio Nova 

Esperança, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JÚNIOR(Advogado do Autor), OAB: 5.222-MT, 

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2.300, 7º And., Ed.Centro 

Emp. Tapajós, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78050000, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (Advogado do Autor), 

OAB: MT-7680, Endereço: Av.historiador Rubens de Mendonça, 2.300, 

7°and, Ed. Centro Emp. Tapajós, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP:78005340 e FERNANDO CESAR LOPES PIVA (Advogado 

do Réu), Cpf: 04535311803, OAB: 9715-B, Endereço: Rua da Tapagem, Nº 

413, Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT, CEP: 7820000

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

ORCÍRIO ECHEVERRIA PLEUTIN e MANOEL PAULINO DE MELO, também 

qualificados, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula 

Rural Pignoratícia de fls. 11/13. A ação foi originalmente distribuída na 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em 25/02/2000 (fls. 06). Os executados 

foram citados às fls. 24/25. Em 11/01/2010 foi determinada a suspensão 

do feito, até que encontrasse bens para penhora (fls. 159). Os autos 

permaneceram arquivados até 15/03/2018 (fls. 165), ocasião em que 

foram desarquivados em correição extraordinária e, intimada a parte 

exequente, esta requereu o prosseguimento da execução (fls. 170/185). É 

o relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar diante da inércia 

da parte que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na tutela 

de seu direito, desse dever não se desincumbe, após provocada a 

jurisdição. Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de 

direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 

confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. 

Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o 

processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que 

ocorreu não está a depender de prévia intimação ao autor, para que dê 

andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem 

aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de 

direito material que, por construção pretoriana, verifica-se também no 

curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza 

processual: a perda do direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que 

se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo 

prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do 

direito material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois 

anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, 

sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição 

intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 

Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto 

Theodoro Júnior esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese 

de 'extinção da exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela 

paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). 

[...] se o credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um 

lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 11/01/2010 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar 

andamento ao feito, mas apenas para juntar um substabelecimento. Desse 

modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da 

data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva 

do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, 

por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento 

jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em 

razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo 

eventual penhora realizada. Custas pela exequente.P.R.I.Transitada em 

julgado, ao arquivo, com baixa.

Processo: 493-45.2009.811.0077 Código: 27808 Vlr Causa: R$ 

5.061.218,92 Tipo: Cível

Espécie: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO

TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: HEXANGULO-IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, HEXANGULO-IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA 

(Executados(as)), CNPJ: 14979090000119, Endereço: Endereço Não 

Informado, Cidade: Pontes e Lacerda-MT, CEP: 78250000, BRUNO TADEU 

SCHUTZE PERINETE (Advogado do Autor), OAB:4.861-A, Endereço: Av. 

Sem. Filinto Müller, N° 2.104, Bairro: Morada Sol, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP:78043500, CLEYBER MARQUES GOMES (Advogado do Autor), OAB: 

5.364/MT, Endereço: Av. Sem. Filinti Müller, N° 2.104, Bairro: Morada Sol, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78043500 e ALTIVANI RAMOS LACERDA 

(Advogado do Autor), OAB: 2304, Endereço: Av. Sem. Filinto Müller, N° 

2.104,, Bairro: Morada Sol (2004), Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78043500

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

HEXANGULO INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA, também qualificado, objetivando a execução do crédito 

estampado na Cédula de Crédito Industrial de fls. 11.A ação foi 

originalmente distribuída na Comarca de Cáceres/MT, em 09/02/1983 (fls. 

03).Os executados foram citados às fls. 43.Em 18/05/2009 foi determinada 

a suspensão do feito, até que encontrasse bens para penhora (fls. 

229).Os autos permaneceram arquivados até 15/03/2018 (fls. 229v), 

ocasião em que foram desarquivados em correição extraordinária e, 

intimada a parte exequente, esta não se manifestou (fls. 233).É o relatório. 
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DECIDO.A prescrição intercorrente tem lugar diante da inércia da parte 

que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na tutela de seu 

direito, desse dever não se desincumbe, após provocada a jurisdição. 

Confira-se:Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de direito 

material, tendo prazos e consequências próprias, que não se confundem 

com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. Começa a fluir 

do momento em que o autor deixou de movimentar o processo, quando 

isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a 

depender de prévia intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, 

mas apenas de requerimento da parte a quem aproveita (RSTJ 37/481) 

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. Código de processo civil 

e legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 

303.)Com efeito, trata-se de instituto jurídico de direito material que, por 

construção pretoriana, verifica-se também no curso do processo, 

projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do 

direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação 

da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a 

dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material. Assim, se 

certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução 

ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a 

exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São 

Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto Theodoro Júnior 

esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção da 

exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela paralisação 

injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). [...] se o 

credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um lapso 

superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 18/05/2009 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar 

andamento ao feito, mas apenas para juntar um substabelecimento.Desse 

modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da 

data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva 

do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, 

por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento 

jurisprudencial, verbis:AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006)PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009)Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência.Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do 

reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo eventual 

penhora realizada.Custas pela exequente. P.R.I.Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Processo: 1015-57.2018.811.0077 Código: 65220 Vlr Causa: R$ 50.000,00 

Tipo: Cível

Espécie: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Polo Ativo: LUIZ 

FERNANDO PEREZ EIRELLI- EPP (CONCRETUBOS) e LUIZ FERNANDO 

PEREZ Polo Passivo: WAGNER VICENTE DA SILVEIRA e ALESSANDRO 

SANTANA DE SOUZA

 LUIZ FERNANDO PEREZ EIRELLI- EPP (CONCRETUBOS) (Requerente), 

CNPJ: 17857382000177, Inscrição Estadual: 136073174, Endereço: 

Margem da Rodovia Br 174-b, 1595, Cidade: Pontes e Lacerda/MT, CEP: 

78250000, LUIZ FERNANDO PEREZ (Requerente), Cpf: 02004486171, Rg: 

1816292-4, Filiação: Maia Aparecida Cubtiza Perez e Wagner Villar Perez, 

data de nascimento: 26/01/1988, brasileiro(a), natural de Santo 

Anastacio-SP, Endereço: Rua Manoel F. Pereira, Bairro: Centro, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT, CEP: 78250000, WAGNER VICENTE DA SILVEIRA 

(Requerido(a)), Cpf: 12544329149, brasileiro(a), Endereço: Endereço Não 

Informado, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, ALESSANDRO 

SANTANA DE SOUZA (Requerido(a)), Cpf: 97279099149, Rg: 

1.460.537-6, brasileiro(a), Endereço: Rua Projetada Ii, Nº 36, Bairro: 

Centro, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000 e 

JOÃO OTÁVIO MUNDIM OLIVEIRA (Advogado do Autor), Cpf: 

01571720154, OAB: 22817/O, Endereço: Endereço Não Informado.

SENTENÇA. Vistos, etc. 1- Ao Distribuidor para excluir do polo ativo LUIZ 

FERNANDO PEREZ, visto que conforme consta na inicial a impetrante é 

apenas a empresa LUIZ FERNANDO PEREZ EIRELI EPP (nome fantasia 

Concretubos). 2- LUIZ FERNANDO PEREZ EIRELI EPP impetrou o presente 

Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Pregoeiro ALESSANDRO 

SANTANA DE SOUZA e contra ato a ser praticado pelo Prefeito do 

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade WAGNER VICENTE DA 

SILVEIRA, pedindo a concessão de medida liminar para suspender a 

licitação pública pregão nº 037/2018-PMVB, bem como todo ato 

administrativo tendente a contratação da empresa supostamente 

declarada vencedora até julgamento do mandado se segurança. Alega 

que tem sede em Pontes e Lacerda/MT e que concorreu na licitação 

pública Pregão nº 037/2018-PMVB, na modalidade proposta mais 

vantajosa para a Administração, cujo objeto é o Registro de Preços para 

futura aquisição de tubos de concreto tipo macho e fêmea para obras de 

drenagem pluvial do Município. Aduz que concorreu também a empresa 

Wanderson Ferreira Valadão 92632645115, com sede em Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, e que após a abertura das propostas a empresa 

concorrente sagrou-se vencedora em 5 lotes e que a impetrante foi a 

vencedora de 1 dos lotes, no qual a outra empresa sequer apresentou 

proposta. Assevera que a licitação foi claramente direcionada e fere os 

princípios a ela concernentes, pois as propostas apresentadas pela 

empresa vencedora dos demais lotes contêm preços inexequíveis e que 

inexoravelmente terão que ser objeto de revisão a posterior, tratando-se 

de estratagema, visando oferecer preços baixos para vencer o certame e 

após a adjudicação da contratação pleitear a revisão dos preços para 

patamares lucrativos. Discorre sobre os aspectos práticos tais como o 

porte, localização e capacidade das duas empresas, afirmando que a 

empresa vencedora, além de menor, está situada em município em que os 

custos de produção e aquisição são maiores, sem contar o frete para 

transporte das manilhas, tudo para justificar a inexequibilidade da proposta 

vencedora. Com a inicial vieram diversos documentos. Os autos foram 

distribuídos no plantão de final de semana e encaminhados para o 

Magistrado plantonista, que entendeu não se tratar de caso de plantão e 

determinou a distribuição ao juiz natural. É o relatório. DECIDO. De acordo 

com o art. 7º, III da Lei 12.016/09, ao despachar a inicial, o juiz ordenará 

"que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida". Além disso, para concessão de 

mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre a 

existência de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, bem como ato ilegal ou abusivo praticado por parte da 

autoridade coatora. A propósito, oportuna a lição de Ovídio A. Baptista. 

Embora antiga, ainda se mantém atual: Para compreender o que o 

legislador brasileiro quer significar com a locução 'direito líquido e certo', a 

que a Constituição de 1934 referia-se como sendo 'direito certo e 
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incontestável', é necessário ter presente que todo direito, tanto que 

existente, haverá de ser 'líquido e certo', pois seria um contra-senso lógico 

supor que alguém pudesse ser titular de um 'direito incerto'. O mesmo se 

deve dizer da condição de ser o direito 'líquido', no sentido de 

incontestável. O que se pode tornar 'ilíquido', no sentido de duvidoso ou 

'incerto', será a eventual dificuldade em que se encontre seu titular de 

demonstrar ao juiz que o direito realmente existe. Se ele existir, será 

invariavelmente 'líquido e certo'. Os direitos, enquanto categorias próprias 

dos diversos ramos do direito material, que os estabeleçam, existem ou 

não existem. O que a ciência jurídica costuma indicar como 'direito certo' 

ou 'direitos verossímeis' são categorias que dizem respeito ao processo. 

São conceitos próprios do direito processual. Na dimensão do processo é 

que os direitos podem apresentar-se como 'incertos' ou 'ilíquidos', no 

sentido de controversos. Não há, no plano do direito material, essa 

categoria de direitos. Apenas no plano do direito processual, onde o jurista 

deve ver e raciocinar como o faria o juiz a quem se encomenda o 

julgamento poderá haver 'direitos incertos' e que, por serem dificilmente 

demonstráveis, se apresentem como 'ilíquidos', quer dizer, 'contestáveis'. 

Essa é a doutrina sustentada por CELSO BARBI (Do mandado de 

segurança, n. 75) e por OTHON SIDOU (Do mandado de segurança, n. 53). 

(...) A processualidade do conceito de direito 'líquido e certo' pode adquirir 

importância decisiva para a compreensão do instituto do mandado de 

segurança. Por duas razões fundamentais: a) se, no plano do direito 

material, todos os direitos são 'certos', dependendo apenas da maior ou 

menor disponibilidade de provas dos fatos que os constituem, de que 

possa valer-se seu titular, devemos concluir que toda a classe de direitos 

pode ser amparada pelo mandado de segurança desde que o titular seja 

capaz de demonstrar-lhe a existência, através da prova dos fatos, que o 

tornam incontroverso; b) o direito que se revista da condição que o faz 

'certo e incontestável', determina o tipo de procedimento sumário, próprio 

do mandado de segurança." (SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de 

processo civil: execução obrigacional, execução real, ações 

mandamentais, 3 ed., rev. e atual, São Paulo: RT, vol. 2, ações 

mandamentais, 1988, cap. 2, p. 364-365). No caso em tela, não vislumbro 

estarem presentes os requisitos acima delineados, que permitem ao 

magistrado suspender, liminarmente, a prática do ato que deu motivo ao 

pedido, pois não há nos autos prova pré-constituída robusta que 

demonstre a relevância do fundamento trazido a lume pelo impetrante na 

busca pela concessão da medida mandamental. Após detida análise das 

cópias trazidas pelo impetrante, sobretudo da Ata de Registro de Preços 

nº 28/2018, não vislumbrei prova inequívoca das ilegalidades apontadas 

pelo impetrante, porquanto na própria petição inicial do mandado de 

segurança o impetrante elaborou planilha que demonstra que os preços 

ofertados pela empresa vencedora são superiores ao preço de custo da 

aquisição dos produtos, mais precisamente 9,57% (lote 01), 16,55% (lote 

02), 6,89% (lote 03), 16,49% (lote 05) e 7,90% (lote 06) superiores ao 

preço de custo. O próprio impetrante admite que a empresa vencedora 

não apresentou proposta inferior ao preço de custo, apenas alegando que 

as propostas seriam inexequíveis, e que a vencedora visa pleitear revisão 

de preços no futuro. Porém, tais alegações são meras e locubrações e 

conjecturas sem comprovação imediata e que demandam dilação 

probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança. O direito 

líquido e certo é aquele comprovável de plano, mediante prova que deve 

ser juntada com a petição inicial ou, no máximo, mediante exibição de 

documento certo e determinado que esteja em poder da autoridade 

coatora, não sendo possível realizar prova testemunhal ou pericial, nem 

prova documental posterior. Os documentos juntados com a inicial 

demonstram os custos de produção da empresa impetrante, que não 

necessariamente são os mesmos da empresa vencedora do pregão, já 

que são de porte, localização e capacidade distintas, como ressaltado 

pela própria impetrante. Assim, verifico que estão ausentes os requisitos 

do art. 7º, III, da Lei 12.016/09, e verifico ainda que a prova da causa de 

pedir da impetrante demanda dilação probatória, incabível em sede de 

mandado de segurança, impondo-se assim o indeferimento da petição 

inicial, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA -INDEFERIMENTO DE INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA- DECISÃO MANTIDA "IN CASU". Mantém-se a decisão 

que indefere a petição inicial do mandado de segurança quando 

constatada a ausência dos requisitos legais para o processamento do 

writ, haja vista a notória especificidade e objetividade da ação 

mandamental que não se compraz com a mínima falta de prova do fato em 

que funda o pedido de segurança. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.099559-1/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/0018, publicação da súmula em 

25/05/2018). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR e INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, julgando extinto o mandado de segurança, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09. Custas pela impetrante. Sem 

honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Considerando o que foi 

noticiado nos autos, determino sejam encaminhadas ao Ministério Público 

cópias da petição inicial, do edital, da ata de registro de preços e desta 

sentença, para averiguar a necessidade de atuação.

Processo: 394-85.2003.811.0077 Código: 5530 Tipo: Cível

Espécie: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: ENIO MARQUES DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, ENIO MARQUES DE OLIVEIRA(Executados(as)), Cpf: 

17199085168, Rg: 129.100, brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: 

Sítio Rosimar/divanilde, Gleba Arroizal, Bairro: Zona Rural, Cidade: Vila 

Bela-MT, CEP: 78245000, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (Advogado 

do Autor), OAB: 16691-A/MT, Endereço: Parte Sem Endereço(aguardando 

Regularização), Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT e ROBERTO 

JONAS DE MACEDO (Advogado do Réu), Cpf: 39322360682, OAB: 

3.565/MT, Endereço: Rua Dr. Mário Correia, Nº 740, Bairro: Centro, Cidade: 

Vila Bela da Ss. Trindade-MT, CEP: 78245000

SENTENÇA Vistos, etc.BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado e 

por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ENIO 

MARQUES DE OLIVEIRA, também qualificado, objetivando a execução do 

crédito estampado na Cédula Rural Pignoratícia de fls. 15/18.A ação foi 

originalmente distribuída na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em 

23/06/1998 (fls. 05).Os executados foram citados às fls. 41.Em 

07/11/2005 foi determinada a suspensão do feito, até que encontrasse 

bens para penhora (fls. 101).Os autos permaneceram arquivados até 

15/03/2018 (fls. 107v), ocasião em que foram desarquivados em correição 

extraordinária e, intimada a parte exequente, esta se limitou a requerer o 

desarquivamento e vista fora de cartório (fls. 168).É o relatório. DECIDO.A 

prescrição intercorrente tem lugar diante da inércia da parte que, 

possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na tutela de seu direito, 

desse dever não se desincumbe, após provocada a jurisdição. 

Confira-se:Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de direito 

material, tendo prazos e consequências próprias, que não se confundem 

com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. Começa a fluir 

do momento em que o autor deixou de movimentar o processo, quando 

isso lhe cabia.Consumada, a declaração de que ocorreu não está a 

depender de prévia intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, 

mas apenas de requerimento da parte a quem aproveita (RSTJ 37/481) 

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. Código de processo civil 

e legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 

303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de direito material que, por 

construção pretoriana, verifica-se também no curso do processo, 

projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do 

direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação 

da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a 

dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material. Assim, se 

certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução 

ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a 

exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São 

Paulo: RT, 2007. p. 338.)O magistério de Humberto Theodoro Júnior 

esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção da 

exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela paralisação 

injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). [...] se o 

credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um lapso 

superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.)Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 07/11/2005 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar 
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andamento ao feito, mas apenas para juntar um substabelecimento.Desse 

modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da 

data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva 

do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, 

por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento 

jurisprudencial, verbis:AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006)PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009)Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência.Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do 

reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo eventual 

penhora realizada. Custas pela exequente. P.R.I.Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Processo: 741-79.2007.811.0077 Código: 25381 Tipo: Cível Espécie: 

Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: P.P. RAMOS e PEDRO PEREIRA RAMOS

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, P.P. RAMOS (Executados(as)), CNPJ:33689639000185, 

Endereço: R. Municipal, S/n°, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 

78245000,PEDRO PEREIRA RAMOS (Executados(as)), Cpf: 34529330168, 

Rg: 422.146, Filiação: Antonio Pereira da Silva e Bazilia Ramos de Oliveira, 

data de nascimento: 10/01/1965, brasileiro(a), natural de Vila Bela-MT, 

comerciante, Telefone 259-1378, Endereço: Rua Marechal Rndon, S/n., 

Podendo Ser Encontrado Na Padaria

do Pedrinho Bogé, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Ss. Trindade-MT, 

CEP: 78245000, Complemento: Trabalha na Padaria Progresso, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI (Advogado do Autor), Cpf:72996161904, OAB: 

56.918/PR, Endereço: Rua Marechal Hermes, 92, Bairro: Centro Cívico, 

Cidade:Curitiba-PR, CEP: 83530230 e FABIULA MÜLLER KOENING 

(Advogado do Autor), Cpf: 96536543904,OAB: 22.819 / PR, Endereço: 

Rua Marechal Hermes, 92, Sala 02, Bairro: Centro, Cidade: Curitiba-PR, 

CEP:82530230

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de PP 

RAMOS, também qualificado, objetivando a execução do crédito 

estampado no Contrato de Abertura de Crédito Fixo de fls. 11/17. A ação 

foi originalmente distribuída na Comarca de Cuiabá/MT, em 07/04/1997 (fls. 

05). Os executados foram citados. Em 28/07/2010 foi determinada a 

suspensão do feito, até que encontrasse bens para penhora (fls. 92).Os 

autos permaneceram arquivados até 15/03/2018 (fls. 92), ocasião em que 

foram desarquivados em correição extraordinária e, intimada a parte 

exequente, esta não se manifestou (fls. 96).É o relatório. DECIDO.A 

prescrição intercorrente tem lugar diante da inércia da parte que, 

possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na tutela de seu direito, 

desse dever não se desincumbe, após provocada a jurisdição. 

Confira-se:Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de direito 

material, tendo prazos e consequências próprias, que não se confundem 

com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. Começa a fluir 

do momento em que o autor deixou de movimentar o processo, quando 

isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a 

depender de prévia intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, 

mas apenas de requerimento da parte a quem aproveita (RSTJ 37/481) 

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. Código de processo civil 

e legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 

303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de direito material que, por 

construção pretoriana, verifica-se também no curso do processo, 

projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do 

direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação 

da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a 

dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material. Assim, se 

certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução 

ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a 

exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São 

Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto Theodoro Júnior 

esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção da 

exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela paralisação 

injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.).[...] se o credor 

abandonar a ação condenatória ou a executiva por um lapso superior ao 

prazo prescricional, já então sua inércia terá força para combalir o direito 

de ação dando lugar à consumação da prescrição. (THEODORO JÚNIOR. 

Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004. p. 139, v. 2.)Na espécie, o processo permaneceu parado 

desde 18/05/2009 até 15/03/2018, sem qualquer tipo de movimentação por 

parte da exequente, caracterizando assim a sua inércia. Aliás, conforme 

já mencionado, a manifestação não foi para dar andamento ao feito, mas 

apenas para juntar um substabelecimento.Desse modo, verificado o 

decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da data da última 

manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva do exequente 

na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, por ter ocorrido 

a prescrição intercorrente, consoante entendimento jurisprudencial, 

verbis:AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÍCIO 

DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO PROCESSO - NECESSIDADE DE 

APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL 

CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM. A pena de revelia não impede, em absoluto, a arguição da 

prescrição, matéria que pode ser suscitada em qualquer grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código Civil, não se 

sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode confundir a 

prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da dívida, com a 

prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide pelo mesmo 

prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não ocorre na 

citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006)PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. 

INTERCORRENTE.OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009)Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em 
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razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo 

eventual penhora realizada. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com baixa.

Processo: 649-04.2007.811.0077 Código: 25294 Tipo: Cível Espécie: 

Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO

TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: SÉRGIO LUIZ DE ARAGÃO e VALDOMIRO DONIZETE 

ARAGÃO

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, SÉRGIO LUIZ DE ARAGÃO(Executados(as)), Cpf: 

39083810100, brasileiro(a), lavrador, Endereço: Fazenda Serra Negra, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000, VALDOMIRO 

DONIZETE ARAGÃO (Executados(as)), Cpf:10415017149, Rg: 71400, 

Filiação: Liosvaldo Lima de Aragão e Mariana Cabral de Aragão, data de 

nascimento: 10/09/1956, brasileiro(a), natural de Tanabi-SP, pecuarista, 

Telefone 9907-7136, Endereço: Sítio Guaporé, Gleba Formosa, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000, GUSTAVO RODRIGO

GÓES NICOLADELI (Advogado do Autor), Cpf: 72996161904, OAB: 56.918 

/ PR, Endereço: Rua Marechal Rondon, 92, Sala 02, Bairro: Centro, Cidade: 

Curitiba-PR, CEP: 82530230 e FABIULA MÜLLER KOENING(Advogado do 

Autor), Cpf: 96536543904, OAB: 22.819 / PR, Endereço: Rua Marechal 

Hermes, 92, Sala 02,Bairro: Centro, Cidade: Curitiba-PR, CEP: 82530230

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

SÉRGIO LUIZ DE ARAGÃO e VALDOMIRO DONIZETE ARAGÃO, também 

qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural 

Pignoratícia de fls. 10/14. A ação foi originalmente distribuída na Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT em 26/02/1999. O executado foi citado. Em 

16/10/2007 a exequente requereu a suspensão do feito (fls. 96), o que foi 

deferido às fls. 99, em 10/12/2007.Os autos retornaram ao arquivo 

provisório, onde permaneceram até 15/03/2018, quando foram 

desarquivados em Correição (fls. 103V), e intimada a parte exequente 

para se manifestar acerca de prescrição (fls. 106), esta se limitou a 

reiterar o pedido de suspensão (fls. 107). É o relatório. DECIDO. A 

prescrição intercorrente tem lugar diante da inércia da parte que, 

possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na tutela de seu direito, 

desse dever não se desincumbe, após provocada a jurisdição. Confira-se: 

Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de direito material, tendo 

prazos e consequências próprias, que não se confundem com a extinção 

do processo regulada no art. 267 do CPC. Começa a fluir do momento em 

que o autor deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. 

Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 

intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, mas apenas de 

requerimento da parte a quem aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, 

Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. Código de processo civil e 

legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) 

Com efeito, trata-se de instituto jurídico de direito material que, por 

construção pretoriana, verifica-se também no curso do processo, 

projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do 

direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação 

da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a 

dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material. Assim, se 

certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução 

ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a 

exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São 

Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto Theodoro Júnior 

esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção da 

exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela paralisação 

injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). [...] se o 

credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um lapso 

superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 31/10/2002 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Desse modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em 

lei, a contar da data da última manifestação do exequente nos autos; e a 

culpa exclusiva do exequente na estagnação do processo, impõe-se a 

extinção do feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante 

entendimento jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO 

DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006)PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009)Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em 

razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo 

eventual penhora. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

Processo: 84-79.2003.811.0077 Código: 8001 Tipo: Cível Espécie: 

Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: ENIO MARQUES DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL S.A (Credor(a)), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, ENIO MARQUES DE OLIVEIRA (Devedor(a)), 

Cpf:17199085168, Rg: 129.100, brasileiro(a), casado(a), agrilcultor, 

Endereço: Sítio Rosimar/divanilde, Gleba Arroizal, Bairro: Zona Rural, 

Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000, ELIANA MÁRCIA FRANZON DE 

AZEVEDO (Advogado do Autor), OAB: 3581/MT, Endereço: Rua Des. José 

de Mesquita, 390, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78005190 e 

ROBERTO JONAS DE MACEDO (Advogado do Réu), Cpf:39322360682, 

OAB: 3.565/MT, Endereço: Rua Dr. Mário Correia, Nº 740, Bairro: Centro, 

Cidade: Vila Bela da Ss. Trindade-MT, CEP: 78245000

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ENIO 

MARQUES DE OLIVEIRA, também qualificado, objetivando a execução do 

crédito estampado na Nota de Crédito Rural de fls. 11/12. A ação foi 

originalmente distribuída na Comarca de Pontes e Lacerda/MT em 

23/06/1998. Os executados foram citados. Em 28/09/2009 foi determinada 

a suspensão do feito, até que encontrasse bens para penhora (fls. 101). 

Os autos permaneceram arquivados até 15/03/2018 (fls. 101v), ocasião 

em que foram desarquivados em correição extraordinária e, intimada a 

parte exequente, esta não se manifestou (fls. 105). É o relatório. DECIDO. 

A prescrição intercorrente tem lugar diante da inércia da parte que, 

possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na tutela de seu direito, 

desse dever não se desincumbe, após provocada a jurisdição. Confira-se: 

Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de direito material, tendo 

prazos e consequências próprias, que não se confundem com a extinção 

do processo regulada no art. 267 do CPC. Começa a fluir do momento em 

que o autor deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. 
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Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 

intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, mas apenas de 

requerimento da parte a quem aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, 

Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. Código de processo civil e 

legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) 

Com efeito, trata-se de instituto jurídico de direito material que, por 

construção pretoriana, verifica-se também no curso do processo, 

projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do 

direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação 

da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a 

dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material. Assim, se 

certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução 

ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a 

exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São 

Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto Theodoro Júnior 

esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção da 

exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela paralisação 

injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). [...] se o 

credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um lapso 

superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 28/09/2009 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar 

andamento ao feito, mas apenas para juntar um substabelecimento. Desse 

modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da 

data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva 

do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, 

por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento 

jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em 

razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo 

eventual penhora realizada. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com baixa.

Processo: 24-72.2004.811.0077 Código: 20360 Tipo: Cível Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: IRINEIDO FERREIRA COELHO e MARTINO REIS FERREIRA 

COELHO

BANCO DO BRASIL S.A (Requerente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, IRINEIDO FERREIRA COELHO (Requerido(a)), Cpf: 

56834373187, brasileiro(a), agricultor, Endereço: Fazenda Irmâos Coelhos, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000, MARTINO REIS 

FERREIRA COELHO (Requerido(a)), Cpf: 11116820110, Rg: 068.748, 

Filiação: Irineu Ferreira Coelho e Filisdelfa Coelho de Brito., brasileiro(a), 

natural de Vila Bela da Ss. Trindade-MT, casado(a), comerciante, 

Endereço: Rua Pouso Alegre,s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Ss. 

Trindade-MT, CEP: 78245000, LUIZ EMÍDIO DANTAS (Advogado do Autor), 

OAB: 3540-0/MT, Endereço: Rua Fernando Corrêa da Costa, N° 2.789, 

Bairro: Boa Esperança, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78070000, MILTON 

MARTINS MELLO (Advogado do Autor), Cpf: 12484970153, OAB: 

3811/MT, Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, Nº. 2789, Bairro: Boa 

Esperança, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78068600 e ROBERTO JONAS DE 

MACEDO (Advogado do Réu), Cpf: 39322360682, OAB: 3.565/MT, 

Endereço: Rua Dr. Mário Correia, Nº 740, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela 

da Ss. Trindade-MT, CEP: 78245000

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

IRINEIDO FERREIRA COELHO e MARTINO REIS FERREIRA COELHO, também 

qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural 

Pignoratícia de fls. 16/20. A ação foi originalmente distribuída na Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT em 15/03/1999. Os executados foram citados. Em 

08/06/2011 foi determinada a suspensão do feito, até que encontrasse 

bens para penhora (fls. 143). Os autos permaneceram arquivados até 

15/03/2018 (fls. 143v), ocasião em que foram desarquivados em correição 

extraordinária e, intimada a parte exequente, esta não se manifestou (fls. 

147). É o relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar diante da 

inércia da parte que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na 

tutela de seu direito, desse dever não se desincumbe, após provocada a 

jurisdição. Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de 

direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 

confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. 

Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o 

processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que 

ocorreu não está a depender de prévia intimação ao autor, para que dê 

andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem 

aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de 

direito material que, por construção pretoriana, verifica-se também no 

curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza 

processual: a perda do direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que 

se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo 

prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do 

direito material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois 

anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, 

sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição 

intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 

Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto 

Theodoro Júnior esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese 

de 'extinção da exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela 

paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). 

[...] se o credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um 

lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 08/06/2011 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar 

andamento ao feito, mas apenas para juntar um substabelecimento. Desse 

modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da 

data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva 

do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, 

por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento 

jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 
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PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em 

razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo 

eventual penhora realizada. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com baixa.

Processo: 756-48.2007.811.0077 Código: 25395 Tipo: Cível Espécie: 

Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: SILVIO DA SILVA SALAZAR e SILVIO DA SILVA SALAZAR 

FILHO

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, SILVIO DA SILVA SALAZAR (Executados(as)), Cpf: 

08749280600, brasileiro(a), agropecuarista, Endereço: Pontes e Lacerda, 

SILVIO DA SILVA SALAZAR FILHO (Executados(as)), Cpf: 20791151115, 

brasileiro(a), agricultor, Endereço: Pontes e Lacerda e WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO (Advogado do Autor), OAB: 3.928/MT, Endereço: Av.filinto 

Muller, Nº 2.104, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78043500

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

SILVIO DA SILVA SALAZAR e SILVIO DA SILVA SALAZAR FILHO, 

também qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na 

Cédula Rural Pignoratícia de fls. 13. A ação foi originalmente distribuída na 

Comarca de Cáceres/MT em 09/02/1983. Os executados foram citados. 

Em 27/07/2009 foi determinada a suspensão do feito, até que encontrasse 

bens para penhora (fls. 175). Os autos permaneceram arquivados até 

15/03/2018 (fls. 175v), ocasião em que foram desarquivados em correição 

extraordinária e, intimada a parte exequente, esta não se manifestou (fls. 

179). É o relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar diante da 

inércia da parte que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na 

tutela de seu direito, desse dever não se desincumbe, após provocada a 

jurisdição. Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de 

direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 

confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. 

Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o 

processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que 

ocorreu não está a depender de prévia intimação ao autor, para que dê 

andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem 

aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de 

direito material que, por construção pretoriana, verifica-se também no 

curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza 

processual: a perda do direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que 

se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo 

prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do 

direito material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois 

anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, 

sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição 

intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 

Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto 

Theodoro Júnior esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese 

de 'extinção da exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela 

paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). 

[...] se o credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um 

lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 27/07/2009 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar 

andamento ao feito, mas apenas para juntar um substabelecimento. Desse 

modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da 

data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva 

do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, 

por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento 

jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em 

razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo 

eventual penhora realizada. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com baixa.

Processo: 681-09.2007.811.0077 Código: 25337 Tipo: Cível Espécie: 

Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: GERALDO MARTINS LEMES e JOÃO QUIRINO DE ALMEIDA

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, GERALDO MARTINS LEMES(Executados(as)), Cpf: 

06188747805, Rg: 17.762.577, Filiação: Salustiano Alves de Moura e 

Antonia Lazara Custódia, data de nascimento: 18/08/1938, brasileiro(a), 

natural de Quirinópolis-GO, guarda noturno, Telefone 259-1129, Endereço: 

R. da Cascata dos Namorados, 237, Trab. No Supermercado Ideal, Bairro: 

Jd.Aeroporto, Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000, JOÃO QUIRINO DE 
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ALMEIDA (Executados(as)), Cpf: 20788150120, brasileiro(a), agricultor, 

Endereço: Sítio Viana, Gleba Formosa, Bairro: Zona Rural, Cidade:Vila 

Bela-MT, CEP: 78245000 e WALDECI LELES MARTINS (Advogado do 

Autor), Cpf: 01641484187, OAB: 4840-B/MT, Endereço: Avenida Bom 

Jesus, 1.264 -. Sala 02, Bairro: Galeria Santa Fé, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT, CEP: 78250000

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

GERALDO MARTINS LEMES e JOÃO QUIRINO DE ALMEIDA, também 

qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural 

Pignoratícia de fls. 12/15. A ação foi originalmente distribuída na Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT em 03/11/1999. Os executados foram citados. Em 

17/12/2007 foi determinada a suspensão do feito, até que encontrasse 

bens para penhora (fls. 47). Os autos permaneceram arquivados até 

15/03/2018 (fls. 48), ocasião em que foram desarquivados em correição 

extraordinária e, intimada a parte exequente, esta não se manifestou (fls. 

52). É o relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar diante da 

inércia da parte que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na 

tutela de seu direito, desse dever não se desincumbe, após provocada a 

jurisdição. Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de 

direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 

confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. 

Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o 

processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que 

ocorreu não está a depender de prévia intimação ao autor, para que dê 

andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem 

aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de 

direito material que, por construção pretoriana, verifica-se também no 

curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza 

processual: a perda do direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que 

se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo 

prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do 

direito material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois 

anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, 

sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição 

intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 

Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto 

Theodoro Júnior esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese 

de 'extinção da exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela 

paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). 

[...] se o credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um 

lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 17/12/2007 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar 

andamento ao feito, mas apenas para juntar um substabelecimento. Desse 

modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da 

data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva 

do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, 

por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento 

jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em 

razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo 

eventual penhora realizada. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com baixa.

Processo: 19-84.2003.811.0077 Código: 6195 Tipo: Cível Espécie: 

Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: IVAN JOSÉ PAULINO e MANOEL PAULINO DE MELO

BANCO DO BRASIL S.A (Requerente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, IVAN JOSÉ PAULINO (Requerido(a)), Cpf: 36186678172, 

brasileiro(a), sócio proprietário, Endereço: Rua: Julião Leite de Brito, Nº 

741, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Ss. Trindade-MT, CEP: 78245000, 

MANOEL PAULINO DE MELO (Requerido(a)), Cpf: 04112237472, Rg: 

98.001, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, pecuarista, Endereço: R. 

Julião Leite de Brito, S/nº Sítio Nova Esperança, Bairro: Centro, Cidade: 

Vila Bela-MT, CEP: 78245000 e LAERCIO FAEDA(Advogado do Autor), 

OAB: 3.589-B/MT, Endereço: Av. Sem. Filinto Müller, N° 2.104, Bairro: 

Morada do Sol, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78043500

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de IVAN 

JOSÉ PAULINO e MANOEL PAULINO DE MELO, também qualificado, 

objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural Pignoratícia 

de fls. 12/15. A ação foi originalmente distribuída na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT em 22/12/1999. Os executados foram citados. Em 24/03/2008 

foi determinada a suspensão do feito, até que encontrasse bens para 

penhora (fls. 138). Os autos permaneceram arquivados até 15/03/2018 

(fls. 142v), ocasião em que foram desarquivados em correição 

extraordinária e, intimada a parte exequente, esta não se manifestou (fls. 

146). É o relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar diante da 

inércia da parte que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na 

tutela de seu direito, desse dever não se desincumbe, após provocada a 

jurisdição. Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de 

direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 

confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. 

Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o 

processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que 

ocorreu não está a depender de prévia intimação ao autor, para que dê 

andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem 

aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de 

direito material que, por construção pretoriana, verifica-se também no 

curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza 

processual: a perda do direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que 

se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo 

prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do 

direito material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois 

anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, 

sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição 

intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 

Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto 

Theodoro Júnior esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese 

de 'extinção da exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela 

paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). 
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[...] se o credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um 

lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 24/03/2008 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar 

andamento ao feito, mas apenas para juntar um substabelecimento. Desse 

modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da 

data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva 

do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, 

por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento 

jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 

1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em 

razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo 

eventual penhora realizada. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com baixa.

Processo: 706-22.2007.811.0077 Código: 25353 Tipo: Cível Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S.A

Polo Passivo: WILSON JOSÉ DE SOUZA e GUILHERMINA MALTA DE 

SOUZA

BANCO DO BRASIL S.A (Exequente), CNPJ: 00000000137065, Endereço: 

Ru Comandante Costa, N.º 1155, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78020400, WILSON JOSÉ DE SOUZA(Executados(as)), Cpf: 

18248519600, Rg: 871.570, Filiação: Francisco Belarmino de Souza e 

Severina Belarmino de Souza, brasileiro(a), natural de Floranha-RN, 

casado(a), agricultor, Endereço: Sítio São Sebastião, Bairro: Gleba Ricardo 

Franco, Cidade: Vila Bela da Ss. Trindade-MT, CEP: 78245000, 

GUILHERMINA MALTA DE SOUZA (Executados(as)), Cpf: 45210098672, 

brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Sítio São Sebastião -. Gleba 

Ricardo Franco, Bairro: Zona Rural, Cidade: Vila Bela da Ss.Trindade-MT, 

CEP: 78245000 e EUCLIDES RIBEIRO S. JÚNIOR (Advogado do Autor), 

OAB: 5.222-MT, Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2.300, 

7º And., Ed. Centro Emp. Tapajós, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78050000

SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

WILSON JOSÉ DE SOUZA e GUILHERMINA MALTA DE SOUZA, também 

qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural 

Hipotecária de fls. 10/15. A ação foi originalmente distribuída na Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT em 31/01/2000. Os executados foram citados. Em 

02/06/2008 foi determinada a suspensão do feito, até que encontrasse 

bens para penhora (fls. 98). Os autos permaneceram arquivados até 

15/03/2018 (fls. 98v), ocasião em que foram desarquivados em correição 

extraordinária e, intimada a parte exequente, esta não se manifestou (fls. 

102). É o relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem lugar diante da 

inércia da parte que, possuindo prazo certo para provocar o Judiciário na 

tutela de seu direito, desse dever não se desincumbe, após provocada a 

jurisdição. Confira-se: Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de 

direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 

confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do CPC. 

Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o 

processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que 

ocorreu não está a depender de prévia intimação ao autor, para que dê 

andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem 

aproveita (RSTJ 37/481) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 303.) Com efeito, trata-se de instituto jurídico de 

direito material que, por construção pretoriana, verifica-se também no 

curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza 

processual: a perda do direito de ação. [...] os tribunais reconhecem que 

se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo 

prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do 

direito material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois 

anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, 

sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição 

intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 

Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338.) O magistério de Humberto 

Theodoro Júnior esclarece: A prescrição intercorrente constitui hipótese 

de 'extinção da exigibilidade judicial da prestação', que ocorre pela 

paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução. (loc. cit.). 

[...] se o credor abandonar a ação condenatória ou a executiva por um 

lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para 

combalir o direito de ação dando lugar à consumação da prescrição. 

(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 139, v. 2.) Na espécie, o processo 

permaneceu parado desde 02/06/2008 até 15/03/2018, sem qualquer tipo 

de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua 

inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar 

andamento ao feito, mas apenas para juntar um substabelecimento. Desse 

modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da 

data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva 

do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, 

por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento 

jurisprudencial, verbis: AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - ÚLTIMO ATO PRATICADO NO 

PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA DO AUTOR - 

APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO CIVIL - DATA DO INÍCIO DA 

VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A pena de revelia não impede, 

em absoluto, a arguição da prescrição, matéria que pode ser suscitada em 

qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do vigente Código 

Civil, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal. Não se pode 

confundir a prescrição do direito de ação, iniciada com o vencimento da 

dívida, com a prescrição intercorrente, decorrente da paralisação da lide 

pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não 

ocorre na citação do réu, mas no último ato praticado no processo que a 

interrompeu. Na sistemática do Código Civil, a prescrição consiste na 

perda da pretensão do direito violado, estando intrinsecamente associada 

à desídia da parte de promover, em tempo hábil, a ação judicial 

correspondente. A jurisprudência, por isso, tem entendido ser 

imprescindível a demonstração da culpa do autor na estagnação do 

processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 1.0637.05.027388-6/001; 

Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 11/10/2006) PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Permanecendo o feito paralisado por 

longo período de tempo, sem que a parte interessada, no caso o credor, 

adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da 

execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento nº 
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1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 21/05/2009; 

D.P. 02/06/2009) Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao 

disposto nos §§ 1º a 4º do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois 

a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua 

vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em 

razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituo 

eventual penhora realizada. Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com baixa.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65589 Nr: 1153-66.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMS MICRO NUTRIENTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR MIGUEL SCHWADE, ROSANI INES 

EBERT SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROGERIO SAWAYA 

BATISTA - OAB:SP 169288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Inicialmente, INDEFIRO o pedido de alienação do bem móvel penhorado no 

rosto dos autos nº 634/2005, tendo em vista o bem móvel não mais 

pertence ao executado, conforme verifica-se da sentença de fls. 

217/2018. No mais, INDEFIRO o pedido de penhora de cotas sociais do 

executado. Isso porque não foram esgotados os demais meios de 

localização de bens em nome da parte executada de forma menos 

gravosa. Além do mais, não foi juntado aos autos documento que 

comprove a quantidade de cotas sociais, efetivamente pertencentes ao 

executado.Nesse sentido (destaquei): [...]Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias.Desatendido fica, desde logo, 

determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT,30 de Julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21676 Nr: 37-98.2001.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSIN E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as pates do teor da decisão a seguir transcrita: "Vistos em 

correição. Trata-se de petição apresentada por Mamedes Campos de 

Oliveira Júnior, onde relata que ao tentar transferir o imóvel arrematado 

nos autos, foi informado da existência de penhora originária do processo 

de execução n° 2001/240, que tramita na 2° Vara Civil da Comarca de 

Sinop/MT. Juntou a cópia da matrícula atualizada à fl. 234. Analisando os 

autos, verifico que foi expedida carta de arrematação à fl. 197, em 

02/03/2017, portanto, em data anterior a penhora realizada no processo 

(que se deu em 24/04/2018). O bem arrematado em leilão judicial, com 

assinatura da respectiva carta de arrematação, torna a alienação perfeita 

e acabada (artigo 675 do CPC). Assim, DETERMINO que seja oficiado ao 

juízo de Sinop/MT – 2° Vara Cível – para que tenha ciência da carta de 

arrematação expedida nestes autos, e promova a desconstituição da 

penhora realizada. No mais, INTIME-SE a parte exequente para que indique 

bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 

(vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO 

do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao 

ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, observando-se o artigo 1.181 da CGNC. Cumpra-se. Às 

providências. Vera - MT, 05 de julho de 2018. Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 884-27.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS WITECK BORGES, 

VALTER ROSSARI, OLAVO JOSE BORGES, GANE MARIA ROSSARI, 

KATIUSCIA DOS REIS FRUET BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERAVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:OAB/MT 8.593, JONAS J .F. BERNARDES - 

OAB:MT 8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 INTIMAR o advogado do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 456/457.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70374 Nr: 627-60.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEPAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11.307, JULIANO 

BERTICELLI - OAB:12121/MT

 Autos n. 627-60.2010.811.0102

Código n. 70374

Vistos em correição.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por pela Fazenda Pública 

Estadual, em face da decisão de fl. 97/100.

A irresignação do embargante cinge-se à alegação de que, a ação foi 

proposta contra a empresa bem como seus sócios, pelo que entende por 

válida a penhora realizada nos autos.

 É o breve relatório. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Nesse diapasão, não verifico, in casu, a existência de quaisquer das 

hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, uma vez que no 

acordo apresentado às fls. 345/346, as partes não postularam pela 

suspensão do feito até seu integral cumprimento, manifestando-se 

somente pela homologação do acordo, renunciando ao prazo recursal.

Desse modo, considerando que o pedido de suspensão do processo deve 

estar expressamente transcrito no acordo, não há que se falar em 

omissão, no mais as partes ainda renunciaram ao prazo para 

apresentação de recurso.

APELAÇÃO CIVEL. MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. ACORDO 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCELADO DO 

DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM A EXTINÃO DO PROCESSO, 

NOS TERMOS NO ARTIGO 269, III DO CPC. APELAÇÃO DO AUTOR. 

INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ 

O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO.

Partes que resolveram por fim à lide, mediante parcelamento do débito em 

três parcelas, sob pena de multa de 30% do valor acordado em caso de 

inadimplemento de qualquer uma das parcelas mensais, estando, assim, 

correta a sentença ao homologá-lo, nos termos do artigo 269, inciso III do 

Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo com apreciação do 

mérito. E, tanto assim é, que as partes renunciaram ao prazo para 

interposição de qualquer recurso, salvo em caso de execução do 

estabelecido, o que não seria possível se o processo permanecesse 

suspenso, uma vez que ainda não prolatada sentença na ação de 

conhecimento. Ausência de pedido expresso de suspensão do processo 

até o cumprimento integral do acordado. Caso verificado o inadimplemento, 

poderá o Apelante reclamar o cumprimento do acordado, já que a 

sentença de fls. 150 constitui título hábil, nos termos do artigo 475-N, III do 

Código de Processo Civil. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(Publicação05/09/2014 00:00; Julgamento2 de Setembro de 2014; Relator 

DES. LUCIO DURANTE)
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Com efeito, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de reformar, 

e não de integrar a decisão embargada. No entanto, os embargos de 

declaração não se prestam a tal desiderato, consoante pacífica 

jurisprudência dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses 

de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 

do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração.

2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos 

embargos de declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos 

embargantes; sendo certo que a contradição revela-se por proposições 

inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os 

recorrentes apontam contradição do feito embargado com os arestos 

trazidos à colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente 

recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015)

Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de 

declaração opostos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 30 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68364 Nr: 1251-80.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS BELÉ LTDA., SOLANGE MARIA 

PRIMOM, ARLEI BELÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2008/32.811.0102

Código nº: 68364

Vistos em Correição.

À fl. 64, a exequente pugnou pela realização de busca de bens do 

executado junto ao sistema INFOJUD.

 Convém ressaltar que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, 

sendo que, in casu, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de 

ter a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização 

de bens da parte devedora.

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. INVIOLABILIDADE DOS DADOS PESSOAIS E À PRIVACIDADE. 

MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A quebra de sigilo fiscal 

pretendida é medida excepcional e reclama grave justificação e motivação 

para sua superação. 2. Na hipótese, como se trata de renovação da 

diligência, deveria a agravante ter instruído os autos com elementos de 

prova, indicativos de alteração da situação financeira da ré. Como não foi 

feita prova nesse sentido, correta decisão, ao indeferir uma segunda 

quebra de sigilo fiscal da requerida. 2.1. Não existe nos autos nenhum 

elemento indicativo de que o agravante esgotou os meios ao seu alcance 

para a obtenção de informações acerca de bens do executado. 2.2. 

Precedente Turmário: “Não tendo demonstradas as diligências em 

cartórios de ofícios de registros de imóveis e no Detran, não se justifica a 

expedição de ofício para informar os bens que constam da declaração do 

Imposto de Renda do agravado, bem como localizar veículos de 

propriedade da agravada.” (Acórdão n.691647, 20130020112577AGI, 

Gislene Pinheiro, 5ª Turma Cível, 03/07/2013) 3. Agravo improvido.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de busca pelo sistema INFOJUD.

INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a existência de bens do devedor passíveis de penhora. Desatendido, 

ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 40, caput, 

LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o art. 1.181 

da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69965 Nr: 218-84.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO PEREIRA DA SILVA - 

MOTOSSERRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 218-84.2010.811.0102

 Código n°: 69965

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de fl. 50, tendo em vista que até a presente data não 

houve a citação da empresa requerida.

 Assim, INTIME-SE o exequente para que promova a citação do executado 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino a SUSPENSÃO 

do feito (art. 40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 4130 Nr: 33-66.1998.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS M. B. M. LTDA, OTO METZLER, 

ANDRINO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos n.: 33-66. 1998.811.0102

Código n.: 4130

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar quanto ao pedido do 

executado às fls.386.

Após, conclusos para manifestação.

Vera/MT,30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104203 Nr: 14-64.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVÃO SUPERMERCADOS LTDA-ME, 

DALVANA FATIMA RIBEIRO, ADENIR BEUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DE REF. 60.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71983 Nr: 1086-28.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SLONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ICATU 

SEGUROS HARTFORD SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 Autos n. 1086-28.2011.811.0102

Código n. 71983

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.393.

Para tanto, considerando que o advogado do requerente possui poderes 

para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls.148, de titularidade do causídico.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 144-74.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLEI DE SOUZA 

CASTANHA - OAB:67450

 Autos nº: 144-74.2003.811.0102Código nº: 62960Vistos em correição. 

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por RENATO FELICIANO 

DE DEUS NERY insurgindo contra sentença proferida nestes autos às fls. 

243.A irresignação do embargante cinge-se à alegação de que houve 

omissão na sentença assinalada ao deixar de atribuir os honorários 

sucumbenciais devido ao causídico, que também atuou no feito como 

patrono do autor.É o breve relatório. DECIDO.É cediço que os embargos de 

declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou 

decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil/2015.Nesse diapasão, não verifico, in casu, a 

existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos 

declaratórios, mormente quando inexistem na decisão embargada 

omissão, contradição ou obscuridade.(...).Por conseguinte, incumbe ao 

embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, 

já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos 

embargos de declaração.Ademais, que nos casos de sentença 

homologatória de transação, descabe falar em sucumbência, já que o 

Poder Judiciário não acolhe ou rejeita as teses das partes, mas limita-se a 

aferir os aspectos formais e legais da vontade manifestada pelos sujeitos 

processuais na auto composição, vontade essa que pode discorrer 

inclusive quanto à verba honorária – hipótese dos autos. Desse modo, 

qualquer discussão entre patrono e cliente ser objeto de ação própria, sob 

pena de se alargar demasiadamente o objeto da lide em detrimento à 

célere prestação jurisdicional.Destarte, ante a ausência de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, 

REJEITO os embargos de declaração opostos.INTIME-SE.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Vera/MT, 30 de julho de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103367 Nr: 1135-64.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se acerca dos AR's devolvidos (fls. 57v e 58v).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66432 Nr: 426-73.2007.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO WECHWERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI, CLAIR APARECIDA 

BALBINOTTI ZANETTI, IVOLZIR BEDIN, ELIANE PICOLOTTO BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047/MT, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 426-73.2007.811.0102

 Código n°: 66432

Vistos em correição.

Às fls. 735/736, os requeridos Ivonzir Bedin e Eliane Mara Picolotto, 

postularam a remessa dos autos ao Tribunal Justiça do Estado de Mato 

Grosso para julgamento de recursos não apreciados.

 Do compulsar dos autos, observa-se que, de fato, ao que tudo indica, 

houve equívoco na remessa do processo a esta primeira instância, na 

medida em que ainda pendem de julgamento o recurso de apelação de fls. 

646/650 e o correspondente recurso adesivo de fls. 661/669.

Desse modo, DETERMINO o retorno dos autos ao e. TJMT, para 

manifestação quanto à questão, deixando para apreciar oportunamente o 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 737/738.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 30 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70435 Nr: 688-18.2010.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB-MT 7.133

 Autos n. 688-18.2010.811.0102

Código n. 70345

Vistos em correição.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67402 Nr: 292-12.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO AGUADO QUIROSA, LAÉRCIO 

MARIA, ANTONIO AMARIDO TELLES, WILSON ANTONIO ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNNY DE SOUZA NOLETO - 

OAB:19170, JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - OAB:OAB/SP 86027, 
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MARCELO SEGURA - OAB:4722-A/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13.968

 Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTONIO 

AMARILDO TELLES e WILSON ANTONIO ROSSETO, em relação ao crime 

previsto no art. 1º. IV, c/c art.11, ambos da Lei nº 8.137/90 com 

fundamento no art. 107, IV c/c artigo 109, III, ambos do Código Penal.Por se 

tratar de sentença de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação 

pessoal do denunciado. Assim, INTIMEM-SE os causídicos via DJe.Nos 

termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.II-Do 

Prosseguimento do Feito. Inicialmente, HOMOLOGO a desistência da 

inquirição da testemunha Milton Luiz de Abreu, para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. No mais, INDEFIRO o pedido de expedição de 

carta precatória para o interrogatório do réu Antonio Amarildo Telles, uma 

vez que declarada extinta sua punibilidade no presente feito, bem como 

para inquirição da testemunha Donizete Giroldo, vez que já inquirido à fl. 

2.368 dos autos. De outro lado, DEFIRO o pedido ministerial, pelo que 

EXPEÇA-SE Carta Precatória, para inquirição das testemunhas Mailsa Silva 

e Antonio Felix, observando-se os endereços indicados à fl. 

2.749.Considerando que a tentativa de intimação das testemunhas 

arroladas pelo réu José Roberto, restaram infrutíferas - com exceção da 

testemunha João Batista (fl. 2.621) -, DETERMINO a intimação do réu acima 

mencionado para que informe se mantém interesse na inquirição das 

testemunhas, e em caso positive, indique o endereço atualizado destas, 

tudo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Por fim, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que junte aos 

autos certidão de óbito do réu Laércio Maria, no prazo de 05 (cinco) 

dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 30 de Julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100984 Nr: 230-93.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DE JESUS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15.083/MT, JOSE ROBERTO GOES - OAB:20980/O

 Proc. nº. 230-93.2013.811.0102

 Cód. n° 100984

Vistos em correição.

Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

certificado à fl. 332, INTIMEM-SE as partes, primeiro acusação após 

defesa, para no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas 

que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), podendo ainda, 

juntar documentos e requerer diligências, conforme disciplina o art. 422 do 

CPP.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65394 Nr: 951-89.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E MERCEARIA BERTOL LTDA ME, 

EVANDRO BERTOL, ILAINE BREGALDA BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72054 Nr: 23-31.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE ROSA DAS VIRGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 23-31.2012.811.0102

Código n. 72054

Vistos em correição.

I. Em que pese o pedido de suspensão processual requerido pela Fazenda 

Pública Nacional à fl. 81, verifico que ainda pende de cumprimento a 

decisão proferida à fl. 79.

II. Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão processual.

III. DETERMINO o cumprimento da decisão proferida à fl. 79.

IV. Não havendo manifestação pela parte executada no prazo legal, 

venham os autos conclusos.

V. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118638 Nr: 2295-22.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSLEI CARANHATTO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VALLIM DE 

CASTRO - OAB:73623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912

 INTIMAR O ADVOGADO DO EXECUTADO DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO 

A SEGUIR TRANSCRITA: "Autos nº: 2295-22.2017.811.0102

 Código n°: 118638

Vistos em correição.

Inicialmente, diante da aceitação do exequente à ref. 32, DEFIRO o 

parcelamento do débito, na forma do art. 916 do Código de Processo Civil.

No mais, tendo em vista que o executado informou o pagamento integral do 

débito à ref. 41, DEFIRO o pedido do autor à ref. 38, pelo que EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento do valor depositado, transferindo-se a quantia 

para a conta corrente indicada à ref. 32, de titularidade do causídico.

Após, INTIME-SE o exequente para pugnar o que entender de direito no 

prazo legal.

 No mais, INDEFIRO o pedido de suspensão da penhora de imóveis (ref. 

32), uma vez que não efetivada nos presentes autos (ref. 25).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118638 Nr: 2295-22.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSLEI CARANHATTO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VALLIM DE 

CASTRO - OAB:73623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912

 INTIMAR O ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, INFORME UMA CONTA CORRENTE (N. DA CONTA 

CORRENTE, N. DO BANCO, N. DA AGÊNCIA E NOME E CPF DO TITULAR 

DA CONTA) PARA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES, UMA VEZ QUE A 

CONTA ÚNICA NÃO ACEITA CONTA POUPANÇA PARA EFETIVAR A 

TRANSFERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121103 Nr: 419-95.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI & CIA LTDA- ME, SALETE 

IZABEL TELO DONATTI, TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE)DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DE REF. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68365 Nr: 1252-65.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Dalla Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2008/31

Código n°: 68365

Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de LUCIA DALLA COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte autora informou o pagamento integral do 

débito exequendo (fl.35).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de fl. 35, assim, via de consequência, cabível a extinção 

da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, ___ de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63898 Nr: 1319-35.2005.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JARDIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B/MT

 Proc. nº. 1319-35.2005.811.0102

 Cód. n° 63898

Vistos em correição.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra Luciano 

Jardim Costa, dando-o como incurso nas penas do artigo 157, §3° do 

Código Penal.

Analisando os autos, verifico que a acusação arrolou as seguintes 

testemunhas: Antônio Marcos de Oliveira, Elivelton Aprígio Moreira, Arlei B. 

Lopes Medida e Ivone Zeferina de Oliveira, enquanto que a defesa arrolou 

as seguintes testemunhas: Sebastiao Araújo de Souza e Lindomar David 

Vanid.

 Foi expedida carta precatória à Comarca de Feliz Natal para inquirição das 

testemunhas da defesa (fl. 107), contudo, a intimação das testemunhas foi 

negativa (fl. 147), tendo a carta precatória retornado sem cumprimento. A 

Defesa foi intimada para se manifestar do teor do mandado negativo às 

fls. 156 e 204, contudo, manteve-se silente. Assim, DECLARO PRECLUSA 

a produção de prova testemunhal pela Defesa.

Quanto as testemunhas do Ministério Público, verifica-se que houve a 

desistência quanto a inquirição das testemunhas Antônio Marcos de 

Oliveira (fl. 300) e Arlei B. Lopes Medida (fl. 365). A testemunha Ivone 

Zeferina de Oliveira já foi inquirida (fl.293). Assim, está pendente nos 

autos somente a inquirição da testemunha Elivelton Aprígio Moreira, sendo 

que a audiência foi designada para 30/07/2018.

Diante das informações acima relatadas, AGUARDE-SE o cumprimento da 

carta precatória para inquirição da testemunha Elivelton.

 Após devidamente cumprida a missiva, tendo em vista que o acusado já 

foi interrogado (fl. 95), Dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias para apresentação das alegações finais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70174 Nr: 427-53.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR TOSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B/MT

 Autos nº: 427-53.2010.811.0102

 Código n°:70174

Vistos em correição.

Considerando a interposição de recuso processo apenso, com 

requerimento de efeito suspensivo, MANTENHA-SE o presente feito 

suspenso até ulterior deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101621 Nr: 851-90.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR REOLON, SALETE GOBBI REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CRISTIANO AMARO RODRIGUES - 

OAB:OAB/MG 84.933, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:OAB/GO 

30773-A, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES RODRIGUES - 

OAB:OAB/MG 110.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 Autos nº: 851-90.2013.811.0102

 Código n°: 101621

Vistos em correição.

Inobstante a negativa de intimação pessoal dos requeridos à fl.243, 

verifico que aos causídicos foi conferida procuração com poderes para 

receber e dar quitação (fl.193).

Assim, tendo em vista que os valores devidos foram devidamente pagos, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103000 Nr: 862-85.2014.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON PIGOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR TOSIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 862-85.2014.811.0102

 Código n°: 1030000

Vistos em correição.

Considerando que os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 87/89), 

ao recurso interposto à fl. 74/81, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a Senhora 

Gestora Judiciária as formalidades legais.

Às providências.

Vera-MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69183 Nr: 608-88.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709-B MT, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324

 Autos n. 608-88.2009.811.0102

Código n. 69183

Vistos em correição.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Osmar Pereira de 

Souza, em face da sentença proferida às fls. 553/567.

A irresignação do embargante cinge-se, em síntese, a alegação de que a 

sentença incorreu em omissão, vez eu deixou de analisar as provas 

juntadas aos autos; contradição quanto ao agente causador do dano; 

ausência de especificação da conduta lesiva praticada pelo requerido 

(nexo causal); contradição entre as provas coligidas nos autos e o 

dispositivo da sentença; que os danos ambientais tiveram por base o 

laudo pericial.

 Às fls. 636/638, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento 

dos embargos.

É o breve relatório. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Nesse diapasão, não verifico, in casu, a existência de quaisquer das 

hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, mormente quando 

inexistem na decisão embargada omissão, contradição ou obscuridade. 

Com efeito, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de reformar, 

e não de integrar a decisão embargada. No entanto, os embargos de 

declaração não se prestam a tal desiderato, consoante pacífica 

jurisprudência dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses 

de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 

do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração.

2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos 

embargos de declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos 

embargantes; sendo certo que a contradição revela-se por proposições 

inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os 

recorrentes apontam contradição do feito embargado com os arestos 

trazidos à colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente 

recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO 

CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis 

somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no 

julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas 

hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a 

possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e 

já decidida. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre 

tese apresentada tão somente nos embargos de declaração. Embargos de 

Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Opostos nos 

autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 67736/2015 -Classe: 

CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. Julgamento: 22/9/2015. 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), EMBARGADO - ELVIRA 

ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). KATYA REGINA NOVAK 

DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

Nesse cenário, incumbe à embargante recorrer adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, ___ de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69181 Nr: 605-36.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MAROCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 INTIMAR o advogado das partes da certidão de fls. 629, bem como para, 

no prazo de 10 (dez) dias, promover o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102926 Nr: 798-75.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU CAMPAGNOLO, MARIA BETTI 

CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B/MT

 Autos nº. 798-75.2014.811.0102

Código nº. 102926

Vistos em correição.

Diante da manifestação do perito à fl. 592/593, INTIME-SE a parte requerida 

para comprovar o depósito dos honorários periciais.

Comprovado o depósito dos honorários, CUMPRA-SE na forma da decisão 

proferida à fl. 522.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71138 Nr: 244-48.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 
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SOUZA - OAB:13298, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - OAB:

 Cuida-se de ação civil pública com pedido liminar aforada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Moacir Luiz Giacomelli por 

suposta fraude em licitação para compra de veículo adquirido pelo 

Município de Vera. A sentença proferida nos autos (fl. 383/387) foi 

anulada (fl. 440/445), sendo determinado o retorno dos autos a 1° 

instância, para que as provas sejam colhidas, com posterior julgamento do 

feito. O Ministério Público manifestou à fl. 451, pugnando pela realização 

das provas requeridas à fl. 376: a) b) oitiva do requerido Moacir Luiz 

Giacomelli; b) a realização de perícia na camionete Mitsubishi, modelo 

Pajero Full GLS 3.2 L, a fim de atestar sua quilometragem, estado de 

conservação e valor de mercado atual. Conforme certidão à fl. 4161, não 

foi possível avaliar o veículo, pois o bem foi leiloado, conforme 

informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Vera/MT. O Ministério 

Público manifestou à fl. 471 pela designação de audiência para oitiva do 

requerido, bem como a reabertura de prazo para a defesa, a fim de 

apresentar rol de testemunhas. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A fim 

de dar prosseguimento ao feito, e considerando que ambas as partes 

postularam pela prova testemunhal (fl. 471 e fl. 373), DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

ÀS14HORAS. Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados desse despacho, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte (se houver), sendo 

dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, ressalvada as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público, as quais deverão ser intimadas pelo juízo (art. 455, § 4º, 

IV). INTIME-SE o requerido pessoalmente para comparecimento a 

solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°. INTIMEM-SE. CIÊNCIA 

AO MP. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 30 de julho de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102464 Nr: 415-97.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO MORELLI TERRA, SUELY MAURA 

FALCÃO TERRA, YVONE MORELLI TERRA, JUÇARA MORELLI TERRA 

RODRIGUES, LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO, SILVANA MORELLI 

TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SCARAVELLI, WALDIR SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARAES 

MOITINHO - OAB:13713, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES - 

OAB:3225/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ÉDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19731/O, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6934-B MT

 Autos nº: 415-97.2014.811.0102

 Código n°: 102464

Vistos em correição.

I – INTIMEM-SE os recorridos para apresentarem contrarrazões, nos 

termos do art. 1.010, § 1º do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015).

II - Havendo recurso adesivo, INTIME-SE o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

III - Após, ou não havendo recurso adesivo, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando as 

formalidades legais.

V- Às providências.

Vera-MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71778 Nr: 881-96.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERA CESCO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.881-96.2011.811.0102

Código n. 71778

Vistos em correição.

Uma vez que o apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso de 

apelação (fl.188/198), REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observando as formalidades legais.

Às providências.

Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1024-22.2010.811.0102

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONE ALMENDRA MARTINS PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1024-22.2010.811.0102

Código nº 70771

Vistos em correição.

Petição de fl. 195:

 O pedido de prioridade de tramitação processual deve ser formulado 

perante o Juízo onde tramita a pretensão recursal, pelo que nada há a 

deferir quanto ao pleito do item “I” de fl. 195.

De outro lado, no que tange ao pedido do item “II”, deve ser deferido. Com 

efeito, verifica-se que o executado, ao alegar o excesso de execução, 

reconheceu ser devida a quantia de R$ 25.528,67 (fl. 158), inclusive no 

agravo de instrumento de fls. 186/190, sendo certo que inexiste discussão 

de temas preliminares que possam frustrar a pretensão executória. Desse 

modo, tratando-se de valor incontroverso nos autos, a imediata requisição 

do seu pagamento encontra amparo no artigo 739-A, § 3º, do CPC/73 

(vigente à época do recurso de fls. 186/190), atual artigo 535, § 4º, do 

CPC/2015, verbis: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR 

INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO PROVIDO. - Inexiste vedação legal ao prosseguimento da 

execução quanto à parcela incontroversa do título judicial, no valor 

apresentado pela autarquia previdenciária, na forma prevista no art. 

739-A, § 3º, do CPC, a respeito da qual não há litígio entre as partes. - 

Agravo provido. (TRF-3 - AI: 00139587220164030000 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 

13/02/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:21/02/2017)

Desse modo, uma vez preclusa essa decisão, EXPEÇA-SE requisição de 

pagamento, em favor da exequente, no valor de 25.528,67, atualizado até 

03/2014, conforme cálculo de fls. 159/162.

No mais, AGUARDE-SE o julgamento do agravo de instrumento de fls. 

186/190.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121150 Nr: 437-19.2018.811.0102

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA MUNSIO COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR EM RELAÇÃO A CERTIDÃO DE REF. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102998 Nr: 860-18.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO MATTEI DORIGON, ESPOLIO DE ROSALINA 

PEDROSO DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIEL MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fransciscato 

Sanches - OAB:2.321-b, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - 

OAB:7367/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMASHI JUNIOR - OAB:8384 B

 Inicialmente, INDEFIRO o pedido de restrição de transferência dos veículos 

do executado, uma vez que tal procedimento já foi realizado nos autos às 

fls. 332/324, ressaltando-se ainda a impossibilidade de penhora do bem 

descrito à fl. 325, vez que consta a informação de que foi roubado. 

Outrossim, convém ressaltar que a quebra do sigilo fiscal é medida 

excepcional, sendo que, in casu, não vislumbro nos autos nenhuma 

comprovação de ter a parte exequente esgotado todos os meios 

disponíveis de localização de bens da parte devedora. [...]Diante disso, 

INDEFIRO o pedido de remessa de ofício à Delegacia da Receita Federal, 

bem como de busca pelo sistema INFOJUD.De outro lado, DEFIRO o pedido 

de intimação do executado, para que indique bens passíveis de penhora, 

nos termos do artigo 774, V, do CPC, todavia deixo de aplicar a pena de 

multa em caso de descumprimento da decisão, uma vez que “a 

circunstancia de o executado não indicar bens passíveis de penhora 

acarreta, tão somente, a perda do benefício da indicação, sem que esteja 

configurada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça” (AG 

990102734595 SP). Assim, INTIME-SE a parte executada para que indique, 

no prazo de cinco (cinco) dias, a existência de bens passíveis de 

penhora. Após, DÊ-SE vista dos autos ao exequente para manifestação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT,30 de julho de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100030 Nr: 246-81.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNRS-M, ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado das partes da certidão de fls. 95, bem como para, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119541 Nr: 2686-74.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para promover o de direito no prazo 

de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112894 Nr: 1650-31.2016.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE THOMÉ GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR ORTODOXO 

- IESO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 6.858,00 

(seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais), corrigido monetariamente 

pelo IGP-M desde a data do desembolso e de juros de 1% ao mês a contar 

da citação; b) ao pagamento de R$ 2.000,00, (dois mil reais) a título de 

dano moral, devendo incidir sobre esse valor correção monetária pelo 

IGP-M desde a data desta sentença (súm. 362/STJ), bem como juros de 

mora de 1% ao mês, desde a citação. Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Sem custas a ressarcir, pois a autora é 

beneficiaria da justiça gratuita. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85 do CPC. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à autora para 

promover o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do 

interessado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 23 de março de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101601 Nr: 831-02.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denuncia, 

pelo que ABSOLVO o réu, em relação à imputação da prática do crime do 

artigo 171, §2º, VI, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 

386, III, do Código de Processo Penal.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, procedam-se as comunicações 

necessárias, dê-se baixa e arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Comunique-se.Vera/MT, 22 de março de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100885 Nr: 129-56.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TRAMONTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154

 Autos nº: 129-56.2013.811.0102

 Código n°: 100885

Vistos em correição.

Tendo em vista que o requerido informou o pagamento dos valores (ref. 

24), INTIME-SE a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, sendo o silêncio interpretado como quitação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 124122 Nr: 1000646-60.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS OLINTO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:OAB-MT 24.151B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial eis que presentes os requisitos legais. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. INTIME-SE a parte autora, que deverá 

informar no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação. Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de 

Processo Civil) observando o artigo 183 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124152 Nr: 1889-64.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H40MIN. [...].INTIMEM-SE. 

CITE-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE,  exped indo  o 

necessário.Vera/MT, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124145 Nr: 1888-79.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE REIS CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a constituição em mora da parte requerida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118045 Nr: 2053-63.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA PALMEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035, JOSIANE PILATTI - OAB:33611, MAURICIO VIEIRA SERPA 

- OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:14.334, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2053-63.2017.811.0102

Código n° 118045

Vistos em correição.

Considerando que a parte autora apresentou o rol de testemunha nos 

autos (ref. 40) DESIGNO audiência para a data de 26 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 14H20MIN.

Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de 

que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

INTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113204 Nr: 1793-20.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas para distribuição da Carta Precatória para Citação e Intimação da 

parte requerida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 424-74.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMO BELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIS DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2005/166

 Código n°: 63449

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de fl. 121, considerando que o presente feito foi julgado 

extinto, sem resolução do mérito, à fl. 111/113, tendo transitado em julgado 

às fls.119, sem interposição de recurso pelas partes.

 Assim, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as devidas baixas.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, ___ de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67628 Nr: 520-84.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARICONI, VICENTE 

MARICONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Inicialmente, DETERMIMO a imediata expedição de mandado de penhora e 

avaliação dos veículos indicados à pág. 171/176, o qual será cumprido 

pelo Oficial de Justiça da Comarca de Vera/MT.No mesmo ato, DEVERÁ o 

oficial de justiça verificar a existência de outros veículos de propriedade 

do executado e, caso encontrado, realizar a penhora e avaliação dos 

bens.Após a lavratura do termo de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, pessoalmente, 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da penhora e da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 999 de 1001



pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 2º, 

CPC/2015).Decorrido o prazo acima, INTIME-SE o exequente a fim de que 

se manifeste quanto ao valor do veículo e, caso dele não discorde, quanto 

ao interesse na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem 

por conta própria (art. 880, CPC/2015).Manifestado o interesse na 

adjudicação, INTIME-SE a parte requerida a respeito do pedido, na forma 

do artigo 876, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, devendo se 

pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias.REMETAM-SE conclusos para a 

definição das condições (art. 880, § 1º, CPC/2015).No que se refere ao 

pedido de remoção dos veículos penhorados, DETERMINO a intimação da 

parte exequente para que indique depósito ou fiel depositário, para que 

fique na posse dos bens. Já quanto ao pedido de expedição de mandado 

de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, deixo 

para analisar depois de realizadas todas as penhoras e avaliações 

determinadas nesta decisão, caso o valor não seja necessário para cobrir 

o débito discutido nestes autos. Nesse sentidoDiante disso, DEFIRO o 

pedido do exequente e aplico ao executado a multa de 20% sobre o valor 

da dívida, o que faço com fulcro no artigo 774, V, do CPC.Intime-se a 

exequente para, no prazo de dez (10) dias, apresentar memória 

discriminada e atualizada do débito, fazendo incidir a multa ora 

aplicada.CUMPRA-SE expedindo o necessário.INTIMEM-SE.Vera/MT, 30 

julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66433 Nr: 427-58.2007.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELOMAX INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E MERCEARIA BERTOL LTDA ME, 

EVANDRO BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 427-58.2007.811.0102

 Código n°: 66433

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de penhora de eventuais valores depositados em nome 

da sócia Ilaine Bregalda Bertol, tendo em vista que muito embora tenha 

sido deferida nos autos a desconsideração da personalidade jurídica (fl. 

56/57), até a presente data não houve a citação dos sócios.

 Assim, INTIME-SE o exequente para que promova a citação dos sócios no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 
 

I PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORAES PARA O 
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC DA 
COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 
EDITAL Nº 09/2018-DF 

 
 
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 
COMARCA DE ARENÁPOLIS, Coordenador(a) do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CEJUSC,  no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007, o 
Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações 
posteriores, e o Provimento nº 15/2016-CM,  torna pública a abertura do Processo 
Seletivo para Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de vagas 
relacionadas no Anexo I deste Edital, mediante as seguintes condições:  

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão de Apoio ao 

Teste Seletivo, instituída pela Portaria nº 035/2017/DF, de 22/08/2017, composta 
pelos seguintes membros:  

 
Presidente:      Marina Carlos França - Juiza de Direito Diretora do Foro  
Secretária:       Glória de Jesus Pereira Santana – Gestora Geral 
Membros:        Domingas Maria da Silva Lima -  Gestora Administrativo III 
                         Polyana Gonçalves Machado – Assessora de Gabinete I 
         
1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de 
Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se submeterem à 
prova de múltipla escolha.  
 
1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de Magistrado ou de Servidor 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo 
com a Resolução n. 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça.  
 
1.4 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de 
Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e 
responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, 
fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 A seleção visa à formação do cadastro de reserva para credenciamento de 
Conciliador do CEJUSC da Comarca de Arenápolis, descritas no Anexo I deste Edital 
e de outras que vierem a surgir até a validade da seleção. 
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2.2 Os Conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro 
de reserva também poderão ser aproveitados e nomeados para as vagas eventualmente 
existentes nas Varas e Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca, caso seja do 
interesse do (a) respectivo (a) magistrado (a) responsável por aquela (a) unidade (s). 
 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
3.1 De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 
9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei 
Complementar Estadual n. 270/2007 e suas alterações posteriores, e nos Provimentos nº 
40/2008/CM e 15/2016/CM, no ato do credenciamento os candidatos deverão atender as 
seguintes exigências: 
 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da 
Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
 
c) Ser bacharel em Direito por Universidade com curso autorizado ou reconhecido pelo 
Minitsério da Educação, e, preferencialmente, com mais de dois anos de formado; 
 
d) Ter idade mínima de 18 anos; 
 
e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de 
natureza cível; 
 
f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda 
exercer a função; 
 
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 
 
h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade 
associativa. 
 
i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo 
dela, bem como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, 
poderá ser dispensado o requisito do item c. 
 
4. DA REMUNERAÇÃO 
 
4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, 
pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente 
ao subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, 
obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de acordo com o movimento forense da 
Unidade: 
 
  

Valor do abono 
 

por audiência 
 

com: 
 
Audiências 
designadas para o 

Presença das 
partes, com 
conciliação 

Presença das 
partes, sem 
conciliação 

Ausência do autor, 
do réu ou de 
ambos, 
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conciliador no mês positiva positiva devidamente 
citados e/ou 
intimados 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 
De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 
De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 
Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 0,17 UPF/MT 
 
4.2.1 Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo 
vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo. 
 
4.2.2 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo 
a cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido teto. 
 
4.2.3. O candidato declara-se ciente e concorde com a sistemática de avaliação do 
desempenho qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei 
Complementar Estadual nº 270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 
513/2013. 
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
5.1 São atribuições do Conciliador: 
 
a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz 
Leigo, e aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a 
comunicação e promover o entendimento entre as partes; 
 
b) verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar 
desde logo a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a mediação 
ou arbitragem; 
 
c) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do (a) magistrado (a) 
competente; 
 
d) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões 
que tenha realizado; 
 
e) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação; 
 
f) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, 
para certificar, e ao magistrado, para atestar. 
 
5.2 São deveres do Conciliador: 
 
a) observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no Código de 
Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução nº 125/2010 do 
CNJ); 
 
b) aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando 
restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do 
Provimento nº 15/2016/CM); 
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c) assegurar às partes igualdade de tratamento; 
 
d) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
 
e) manter rígido controle dos processos em seu poder; 
 
f) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação 
do (a) magistrado (a); 
g) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de conciliação e não se 
ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 
 
h) agir sob a orientação do (a) magistrado (a); 
 
i) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério 
Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da 
Justiça; 
 
j) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
 
k) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário; 
 
l) não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 
credenciamento;  
 
m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça. 
 
6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento. 
 
6.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, na 
Central de Administração da Comarca de Arenápois, sito a Rua Juscelino Kubitschek 
n. 629E – Vila Nova, no período de 01 a 30/08/2018, no horário das 13 às 18 horas 
(horário de MT), mediante preenchimento do formulário constante do Anexo II, deste 
Edital disponibilizado no site do Tribunal (www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento). 
 
6.2.1 O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao 
Teste Seletivo, podendo também ser realizada pessoalmente, ou por meio de um 
procurador devidamente habilitado, ou pelo correio, hipótese em que será considerada 
como data da inscrição aquela constante do carimbo de postagem dos correios, 
considerando a data da postagem como o último dia para a inscrição, caso em que, a 
mesma será considerada extemporânea. 
 
6.2.2 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das provas. 
 
6.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir 
do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
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6.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, 
que deverá ser informado na Ficha de Inscrição. 
 
6.5 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio 
eletrônico. 
 
6.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição 
e, em caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no 
dia da realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de 
casamento ou da decisão judicial que justifique a discordância. 
 
6.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, 
deverá solicitar atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do 
tempo de amamentação no tempo de duração da prova. 
 
7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
 
7.1 Será disponibilizada no mural da Central de Administração da Comarca de Arenápolis, 
bem como no site do TJMT (www.tjmt.jus.br), até o dia 10 de setembro de 2018, a lista 
com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que ali não 
constarem. 
 
7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de 
prova pré-constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste 
Seletivo, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo 
ser entregue pela mesma forma que foram realizadas as inscrições. 
 
8. DA PROVA 
 
8.1 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova 
objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 5 
(cinco) alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada correta. 
 
8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo 
atribuída notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo IV 
do presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento:  
 
 

 
8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 
 Língua Portuguesa 
 Direito Constitucional 
 Direito Civil 
 Direito Processual Civil 

Objetiva Direito Penal 
 Direito Processual Penal 
 Política Judiciária de Tratamento Adequado dos 

Conflitos 
 Lei dos Juizados Especiais 
 Legislação Específica 
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8.5 A prova objetiva será aplicada em dia, local e hora a ser divulgado por Edital quando 
da divulgação das inscrições deferidas/indeferidas. 
 
8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento 
de identidade original. 
 
8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 
horário fixado para seu início. 
 
8.8 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que apresentar o documento 
de identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 
 
8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando 
Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro 
Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho 
etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão 
público que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e previdência 
social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 
 
8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, trinta dias. 
 
8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 
desacompanhado do Fiscal não pode retornar em hipótese alguma. 
 
8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se 
do local simultaneamente. 
 
8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 
 
8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência. 
 
8.12.1 O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
 
8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre 
candidatos, uso de celular, utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro 
material de consulta. 
 
8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 
esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das 
provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas 
neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma, 
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
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8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas 
serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
 
a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações. 
 
8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando o 
caderno de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto 
para o seu término. 
 
8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato 
que, durante a sua realização: 
 
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso 
que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, 
pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto 
definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha 
de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer etapa do concurso. 
 
8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.  
 
8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu 
conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação. 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a 2 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em 
concordância com o gabarito definitivo da prova. 
 
9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos os 
itens que a compõem. 
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9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 
(cinquenta) pontos. 
 
9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da 
nota final. 
 
10. RECURSOS 
 
10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz 
responsável pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, por petição 
fundamentada, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente 
ao da divulgação do resultado.  
 
10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, 
sendo desconsiderado o recurso em duplicidade. 
 
10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que 
apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, 
conforme determinado pelos Editais e Comunicados. 
 
10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a 
publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, 
processando-se o resultado da Prova Objetiva. 
 
10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido. 
 
10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou de gabarito definitivo. 
 
10.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local 
da ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo 
Processo Seletivo. 
 
11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita 
por meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br 
11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão 
sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 
 
11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de 
prioridade: 
 
I – for mais idoso; 
II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário; 
III – exerceu função no Poder Judiciário; 
IV – exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio); 
V – frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados Especiais 
promovido pelo Poder Judiciário; 
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VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional de 
Tratamento Adequado dos Conflitos. 
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 
 
13. DO CREDENCIAMENTO 
 
13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas  
ao cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação 
final e o prazo de validade da seleção. 
 
13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
na ordem de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro 
do prazo de validade da seleção, pelo período de até 2 (dois) anos, admitida uma única 
prorrogação. 
 
13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro 
de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de 
descredenciamento. 
 
13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 
 
a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na 
Previdência Social; 
b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está 
filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa; 
e) Cópia do diploma de Curso superior em Direito; 
f) Atestado de sanidade física e mental; 
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de 
mediação e arbitragem; 
h) Curriculum Vitae. 
 
13.3.1 Os documentos de que trata o subitem anterior deverão ser entregues na unidade 
da Comarca onde o conciliador irá atuar, no prazo de 5 (cinco) dias, após a publicação do 
resultado final do Processo Seletivo. 
 
13.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 3 (três) 
dias para se apresentar ao Juiz responsável pela unidade, na Comarca para a qual o 
candidato foi aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e 
Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da função. 
 
13.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos 
demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 
 
13.5.1 Quando convocado e apresentados os documentos do subitem 13.3, o 
candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo expressamente, 
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podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de 
classificação. 
 
13.5.2 O candidato que não apresentar os documentos exigidos no Edital para 
credenciamento não poderá ser designado para o exercício das funções, nem 
remanejado para a última posição na lista de classificação. 
 
13.6 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as 
funções de conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não 
sendo possível, por meio de plataforma de educação à distância – EAD. 
 
13.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o 
candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual 
for credenciado. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos 
eventos desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato, perante o 
site do Tribunal – www.tjmt.jus.br, ou procurar diretamente a Diretoria do Fórum. 
 
14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o 
credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos 
documentos, na inscrição ou na realização das provas. 
 
14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos 
comunicados, avisos e demais instrumentos que forem publicados. 
 
14.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, 
comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou 
no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br  e/ou publicados no Diário da Justiça 
Eletrônico, cujo acompanhamento será de responsabilidade do candidato. 
 
14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser respeito, 
circunstância que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
Arenápolis-MT, 25 de julho de 2018 

 
 

MARINA CARLOS FRANÇA 
Juíza de Direito e Diretora do Foro  
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ANEXO I 
 
 
 

QUADRO DE VAGAS 
 

 
 
  

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
UNIDADE VAGA P/ CADASTRO DE RESERVA 
CEJUSC 1 
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ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR(A)   
 

INSCRIÇÃO Nº: DATA DO RECEBIMENTO: 
  
NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
IDENTIDADE: 
 
 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA DE EXPEDIÇÃO: CPF: 
 

TÍTULO DE ELEITOR: 
 
 

ZONA: SEÇÃO: 
 

REGISTRO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL: 
 
PIS/PASEP: 
 
DATA DE 
NASCIMENTO: 
 
 

ESTADO CIVIL: SEXO: M (   ) F (   )  CANHOTO (   ) 
DESTRO (   ) 

FILIAÇÃO 
PAI:_________________________________________________________________ 
 
MÃE:________________________________________________________________ 
 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 
TELEFONE RESIDENCIAL:  TELEFONE CELULAR: 

 
E-MAIL:  
 
NÍVEL DE INSTRUÇÃO: 
 
INSTITUIÇÃO EM QUE CONCLUIU OU ESTÁ CURSANDO GRADUAÇÃO EM 
DIREITO: 
 
DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO: 
 
 

CIDADE: UF: 

LOCAL DE TRABALHO: 
 
ENDEREÇO: 
 
TELEFONE: 
 
Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de 
Conciliador(a) do CEJUSC da Comarca de Arenápolis , exigido por meio do Edital nº 09/2018/DF, de 
25/07/2018, e a ele me sujeito integralmente. 
ASSINATURA: 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
 
CPF 
 

RG 

  
 
CÔNJUGE: 
 
 
 
PAI: 
 
 
 
MÃE: 
 
 
 
COMARCA A SER CREDENCIADO (A): 
 
 
 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, 
INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO 
PODER JUDICIÁRIO?  

                     
                   (     ) SIM                                                             (     ) NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE PARENTESCO SETOR 
    

 
    

 
 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM 
CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13, DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA: 
 

ASSINATURA 
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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e 
Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e 
modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e 
Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.  
 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de 
Segurança. Habeas Corpus. Recurso Extraordinário.  
 
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. 
Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, 
aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da 
aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) 
Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC).  
 
4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da 
Justiça. Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos (artigos 165 a 175). Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 e §§ do 
CPC). Causas de impedimento e suspeição. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento 
Pessoal. Confissão. Exibição de Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova 
Testemunhal.  
 
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de 
penas. Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. 
Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei 
do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em 
Privativa de Liberdade.  
 
6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da 
Ação Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença.  
 
7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS 
CONFLITOS: Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 12/2011-TP, 
nº 007/2012-TP e nº 009/2012-TP. Regimento Interno e Ordens de Serviço do 
NUPEMEC/TJMT. 
(disponível em http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927).  
 
8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 
6.176/03. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de 
Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais.  
 
9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos 
Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como 
Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 
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RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 
(Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da 
Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o 
Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 
1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI 
ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 38, DE 21 
DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá 
outras providências). 
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